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6. Vedtekter 
 
§ 1 Navn 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 1 Navn 
Forslagsnr: #3035 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Fagforbundets vedtekter revideres for å endre aldersgrensen for Fagforbundet ung 
til 35 og og endre "ungdom" til "ung". 

  

Begrunnelse: 
Begrepet «ungdom» er ikke dekkende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke grunnlag for å endre aldersgrensen. Begrepet «ungdom» anses dekkende i de 
sammenhengene dette begrepet benyttes. Ungdomsorganiseringen har endret navn 
til Fagforbundet Ung.  
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6. Vedtekter 
 
§ 1 Navn 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 1 Navn - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1675 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Endres til:  

Forbundets navn er Fagforbundet, Fágalihttu, Ammattiliiton 

Begrunnelse: 
Også Fagforbundet må ta på alvor urfolks og minoritetsforpliktelsene. 
Fornorskningspolitikken som har vært ført ovenfor samer og kvener har vært brutal 
og har fratatt samer og kvener mulighet til selvbestemmelse gjennom flere 
generasjoner.  
Det jobbes systematisk med å sikre samisk og kvensk språk og kultur. Vi mener at 
Fagforbundet har et selvstendig ansvar for dette som blant annet kan gjøres med å 
ha tre likestilte navn på forbundet; Fagforbundet, Fágalihttu, Ammattiliiton.  
 
I det daglige brukes Fagforbundet på norsk, Fágalihttu på samisk, og  Ammattiliiton 
på kvensk. Som juridisk navn og i offisielle sammenhenger (Slik som logo på 
brevpapir, navn i tariffavtaler, og når forbundslederen ønsker velkommen til 
landsmøtet) brukes alle tre.  
 
Dette handler om å ta på alvor nasjonalt urfolks og minoritetsforpliktelser.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet følger nasjonale retningslinjer der norsk er administrasjonsspråket, 
med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg følger forbundsregioner 
ulike minoritetsspråk på fylkeskommunalt nivå, i tillegg til norsk.  
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6. Vedtekter 
 
§ 1 Navn 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 1 Navn - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #38 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Gjelder Forbundsregionen: 

Forslag som går på endring fra “forbundsregion” til fylkesorganisasjon:  

Forbundsregion endres til fylkesorganisasjon. 

Regionsmøtet endres til fylkesmøtet. 

Regionstyret endres til fylkesstyret. 

Regionsnivå endres til fylkesnivå. 

  

Dette gjøres gjennomgående i hele dokumentet. 

Begrunnelse: 
Det kan være riktig at da vi endret fra fylkeskrets til forbundsregion, at det var tenkt 
at de nye fylkene skulle hete regioner, siden det het regionreformen. Når det ikke ble 
slik, er det logisk å endre tilbake, slik at vi gjenspeiler virkeligheten i vår 
organisasjon. Når det er slik at fagforeninger samarbeider på tvers, ofte i det som 
faktisk er regioner, så er dette veldig forvirrende. Slik vi har det nå, så er det 
regioner i regionen. Innlandet f.eks. har Hamarregionen, Gjøvikregionen, osv, og alle 
disse regionene ligger i forbundsregion Innlandet.  
Det er heller ikke enkelt å kommunisere ut, at man er regionleder f.eks.. For hvilken 
region da?  
Man kan unngå det, ved å si leder i Fagforbundet Innlandet, eller lignende.  
Det er ingen andre som skjønner det, fagforeningene kanskje, andre LO-forbund 
skjønner det ikke. Når LO i tillegg har regionkonferanser, og regionråd og 
regionleder, så forvirrer det enda mer.  
Mulig er fylkesorganisasjon ikke det beste, så det går an å ta en diskusjon på, men vi 
kan ikke gå tilbake til fylkeskrets, for krets er noe som ikke blir brukt lengre.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
464 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - Ingress 
Forslagsnr: #1740 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Fagforbundet skal være en ledende arbeidstakerorganisasjon som skal fremme 
medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale, kulturelle, kllima 
og miljø interesser ved å organisere alle arbeidstakere innen sitt 
organisasjonsområde, jf. Prinsipp- og handlingsprogammet. 

Begrunnelse: 
Et økende engasjement blant våre medlemmer innen klima og miljø, bør også 
gjenspeiles i formålsparagrafen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ingressen blir "utvannet", og det blir ikke naturlig å plassere forslaget her. Klima og 
miljø er ivaretatt i prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - Ingress 
Forslagsnr: #2078 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Vi legger frem forslag om å endre "fremme" til at det skal stå "arbeide for", slik at 
teksten blir;  

Fagforbundet skal være en ledende arbeidstakerorganisasjon som skal arbeid 
for medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle 
interesser ved å organisere alle arbeidstakere innen sitt organisasjonsområde, jf. 
Prinsipp- og handlingsprogrammet. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet må og skal være bevisst på hvilket språk man bruker. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ordbruken virker begrensende. "Arbeide for" er en del av det "å fremme".  
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - Ingress 
Forslagsnr: #2654 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fagforbundet skal være en ledende arbeidsselgerorganisasjon som skal arbeide 
for medlemmenes faglige, økonomiske, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle 
interesser ved å organisere alle arbeidstakere innen sitt organisasjonsområde, jf. 
Prinsipp- og handlingsprogrammet. 

  

Begrunnelse: 
Arbeidsfolk tar ikke arbeid, de selger sin arbeidskraft. Det er en kamp om språket og 
Fagforbundet bør være beviste med hvilke ord vi velger.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepet arbeidstaker er godt innarbeidet og vil være misvisende om vi skal endre 
dette.  
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.1 
Forslagsnr: #2655 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Arbeide for å sikre medlemmer reell innflytelse og medbestemmelsesrett på egen 
arbeidsplass, i egen arbeidssituasjon og i eget forbund, samt å gi tillitsvalgte rett til å 
utføre sine verv for medlemmene. 

Begrunnelse: 
Medbestemmelse over hvordan forbundet skal utvikles og drives er avgjørende for 
et levende medlemsdemokrati. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget hører til i egen organisasjon. Medlemmenes innflytelse er ivaretatt 
gjennom tillitsvalgte og klubben.  
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.4 
Forslagsnr: #762 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Bytte ut ordet sikre med arbeides for. 

Begrunnelse: 
Mener det der en bedre ordlyd. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.4 
Forslagsnr: #1707 
Fra: FAGFORBUNDET HAMMERFEST 

Forslag: 
Legge til "lokalt" i punktet slik at det blir  

1. Arbeide for å utvikle demokratiet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, samt å 
sikre frihet, likhet, solidaritet og rettssikkerhet for alle mennesker. 

  

Begrunnelse: 
Demokratiet begynner lokalt, og vi tenker det er viktig å slå fast at lokaldemokratiet 
skal utvikles.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.5 
Forslagsnr: #2279 
Fra: Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim 

Forslag: 
Endringsforslag: 

«uavhengig» endres til «selvstendig» 

Begrunnelse: 
Fagbevegelsen er ikke politisk uavhengig, men er en selvstendig politisk kraft. Dvs vi 
er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk uavhengig. Derimot skal vi alltid være 
en selvstendig politisk kraft. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagbevegelsen skal være uavhengig. Setningen står heller ikke i en politisk 
sammenheng. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.6 
Forslagsnr: #113 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Endring: Arbeide for å utvikle, forbedre og sikre en offentlig sektor som til en hver 
tid kan yte de tjenester som enkeltmennesket og samfunnet har behov for. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å forbedre offentlig sektor. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det å utvikle anses å være forbedre. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.6 
Forslagsnr: #2909 
Fra: FAGFORBUNDET HELSE BERGEN avd 81 

Forslag: 
Ny setning; 

Arbeide for å utvikle og styrke en offentlig sektor som til enhver tid kan yte de tjenester 
som enkeltmennesket og samfunnet har behov for. 

Begrunnelse: 
Vi mener at ordet "styrke" er tydeligere. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.6 
Forslagsnr: #2989 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Endre ordlyd. Endringen er i uthevet skrift: Arbeide for å utvikle og styrke offentlig 
sektor som til enhver tid kan yte de tjenester som enkeltmennesket og samfunnet 
har behov for 

Begrunnelse: 
Vi har ett svekket offentlig sektor og da er det viktig å styrke ikke sikre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.6 
Forslagsnr: #3198 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

«Arbeide for å utvikle og styrke offentlig sektor» 

  

  

Begrunnelse: 
Vi har en svekket offentlig sektor og da er det viktig å styrke ikke sikre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.11 
Forslagsnr: #401 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Påvirke aktivt at utdanningen...... 

Begrunnelse: 
Med tilføying av ordet aktiv vil en presisere at det er gjennom aktiv medvirkning at 
en kan nå dette målet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.12 
Forslagsnr: #2910 
Fra: FAGFORBUNDET HELSE BERGEN avd 81 

Forslag: 
Nytt punkt 2.13: 

Samarbeide med politiske partier som støtter Fagforbundets ideologi og politikk. 

Begrunnelse: 
Vi mener at samarbeid med politiske partier er et viktig og helt nødvendig punkt 
som bør nevnes/tas med under formål. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende på mulige samarbeidspartnere. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.12 
Forslagsnr: #2990 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Tillegg til 2.12. Tillegget er uthevet med fet skrift: Samarbeide med aktuelle 
organisasjoner i inn- og utland som støtter Fagforbundets ideologi og politikk. 

Begrunnelse: 
Lettere å få gjennomslag for våre saker. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende på mulige samarbeidspartnere. 
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6. Vedtekter 
 
§ 2 Formål 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 2 Formål - § 2.12 
Forslagsnr: #3462 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Ny § 2.12:  

Arbeide for en bærekraftig utvikling for natur, klima og miljø for fremtiden. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at fagforbundet synspunkter og engasjement rundt klima og miljø går 
igjen i vedtektene. Denne § sier noe om Fagforbundet sitt formål. Altså 
formålsparagrafen. Her står det om alt fra yrkesfaglige spørsmål, arbeidsmiljø, 
påvirkning av utdanningene osv. da er det også viktig at det står noe om arbeidet for 
en bedre klode.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Klima og miljø er ivaretatt i prinsipp- og handlingsprogrammet. Hører ikke til i 
vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - Ingress 
Forslagsnr: #3575 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
«Fagforbundet organiserer alle arbeidstakere, lærlinger, selvstendig 
næringsdrivende, frilanser og andre oppdragstakere innen følgende områder:  

• Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter.   
• Private delvis eller helt eide offentlige helse-, sosial-  oppvekst- og 

omsorgsvirksomheter.   
• Bank og finans  
• Postal virksomhet, herunder distribusjon, transport og logistikk.  

• Kommersielle, ideelle og andre virksomheter som driver offentlige tjenester 
finansiert gjennom skatter og avgifter   

• veterinærtjenester, herunder dyreklinikker og dyresykehus  
• tannhelsetjenesten  
• kommunale og private undervisningsinstitusjoner  
• oppdragstakere som løser sentrale funksjoner i velferdssamfunnet   

• Boligbyggelag, borettslag og boligstiftelser  
• frisør- og velværebransjen  
• humanitære organisasjoner  

4.1 Fagforbundet organiserer ansatte i virksomheter, stiftelser og bedrifter der det er 
kommunal eierandel. 

4. 2 Studenter og elever i videregående opplæring som utdanner seg til yrker innenfor 
forbundets organisasjonsområde.  

Se retningslinjer til §4:»  

Begrunnelse: 
Behov for å endre organisasjonsområdet etter at Postkom kom inn i Fagforbundet, 
samt fjerne enkeltyrker fra paragrafen slik at den omtaler områder og sektorer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - Ingress 
Forslagsnr: #539 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Fagforbundet har et stort og omfattende organisasjonområde. For at de lokale 
fagforeningene skal klare å ivareta alle medlemmer på en god måte er det viktig at 
området ikke blir større enn det er i dag. 

Begrunnelse: 
Mange fagforeninger har ikke frikjøpt utover det de eventuelt har som 
hovedtillitsvalgt i kommunene/fylkeskommunene osv. Det er vanskelig ¨å følge opp 
medlemmer i privat sektor utenom vanlig arbeidstid. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer at Fagforbundet ikke kan vokse. Det vil i så fall redusere 
forbundets innflytelse. Anses ikke som et konkret forslag.  
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - Ingress 
Forslagsnr: #760 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Se på organiseringen av andre selvstendig næringsdrivende. 

Begrunnelse: 
Vi er en arbeidstakerorganisasjon . Hvem skal vi organisere? Lokalforeningen er 
ikke rustet til å bistå et så stort spenn. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ikke som et konkret forslag. 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - Ingress 
Forslagsnr: #2656 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fagforbundet organiserer arbeidsselgere, lærlinger, arbeidsledige, personer på 
trygdeytelser, oppdragstakere og andre selvstendig næringsdrivende innen følgende 
områder: 

Begrunnelse: 
Arbeidsledighet og personer på trygdeytelser som står utenfor arbeidslivet er også 
en del av arbeiderklassen og må også være en del av det felleskapet fagbevegelsen er 
i kampen for velferd og verdig behandling av alle uavhengig av arbeidsevne. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon. Man må ha et arbeidsforhold eller 
være i et utdanningsløp for å kunne melde seg inn. Arbeidstaker er et innarbeidet 
begrep.   
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - Ingress 
Forslagsnr: #2737 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Fagforbundet organiserer arbeidstakere, lærlinger, oppdragstakere og andre 
selvstendig næringsdrivende innen følgende områder: 

Endres til: 

Fagforbundet organiserer arbeidstakere, lærlinger, arbeidsledige, oppdragstakere og 
andre selvstendig næringsdrivende innen følgende områder: 

Begrunnelse: 
Arbeidsledighet som står utenfor arbeidslivet er også en del av arbeiderklassen og 
må også være en del av det felleskapet fagbevegelsen er i kampen for velferd og 
verdig behandling av alle uavhengig av arbeidsevne. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon. Man må ha et arbeidsforhold eller 
være i et utdanningsløp for å kunne melde seg inn. Arbeidstaker er et innarbeidet 
begrep.   
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.1 
Forslagsnr: #2881 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
ORGANISERING AV ARBEIDSLEDIGE 

Vi må ta ansvar for arbeidsfolks interesser. Vi må organisere de som for tiden står 
utafor arbeidslivet. Det er fagbevegelsens oppgave å ivareta arbeidsfolks interesser. Vi 
må bidra til at det organiserte arbeidslivet styrker seg, og bidra til at ledige tar del i 
fellesskapet.  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
Vi må ta ansvar for arbeidsfolks interesser. Vi må organisere de som for tiden står 
utafor arbeidslivet. Det er fagbevegelsens oppgave å ivareta arbeidsfolks interesser. 
Vi må bidra til at det organiserte arbeidslivet styrker seg, og bidra til at ledige tar del 
i fellesskapet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er en arbeidstakerorganisasjon. Man må ha et arbeidsforhold eller 
være i et utdanningsløp for å kunne melde seg inn. Arbeidstaker er et innarbeidet 
begrep.   
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.1 
Forslagsnr: #645 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
samt leveranse av posttjenester. 

Begrunnelse: 
Postkom har blitt en del av Fagforbundet, og dette må også gjenspeiles i forbundets 
organisasjonsområde. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.1 
Forslagsnr: #3063 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
§ 4.1 endres til “Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter, 
ansatte i private, og delvis eller helt eide offentlige helse- og sosialvirksomheter 
og barnehager,virksomheter som driver skatt- og avgiftsfinansiert service og 
tjenester, delvis eller helt eide offentlige selskap som gjennom konsesjon er 
tillagt det offentlige ansvaret for distribusjon av brev og pakker”.  

  

Begrunnelse: 
Postkom gikk inn i Fagforbundet fra 1. januar 2020. Dette må gjenspeiles i 
Fagforbundets organisasjonsområde.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

29 

6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #555 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Vi tenker at uten midler til ytterligere frikjøp. så organiserer Fagforbundet nok 
yrkesgrupper. Vi må ha ressurser til å følge opp medlemmene også hvis vi skal klare 
å holde på de. 

Begrunnelse: 
Frikjøpt htv i KS kan ikke bruke mye av arbeidstiden sin på å følge opp de private 
områdene. Da vil vi få en misfornøyd arbeidsgiver på sikt 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget begrenser Fagforbundets mulighet til å vokse. Det vil i så fall redusere 
forbundets innflytelse. Anses ikke å være et reelt forslag. Ikke hovedtillitsvalgt i KS 
sitt ansvar. 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #567 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
§4.3 Fagforbundet kan konsentrere seg om litt færre ,men større grupper. 

Begrunnelse: 
Vi har for få medlemmer i enkelte grupper til å ha forhandlingsmakt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget begrenser Fagforbundets mulighet til å vokse. Det vil i så fall redusere 
forbundets innflytelse. Anses ikke å være et konkret forslag.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

31 

6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #600 
Fra: Fagforbundet Ål 

Forslag: 
hvor "vide" skal vi være? 

fagforbundet bør konsetrere seg om å bli større, men færre grupper . 

Begrunnelse: 
små foreninger har ikke 100% frikjøp 
som HTV i kommune har en ikke frikjøp til "serve" medlemmer i privat sektor 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget begrenser Fagforbundets mulighet til å vokse. Det vil i så fall redusere 
forbundets innflytelse. Anses ikke å være et konkret forslag.  
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #621 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere med yrker innen helse-og sosial, 
kirke,kultur og oppvekst, samferdsel og teknisk og inne kontor og administrasjon. 

Endres til:Fagforbundet organiserer arbeidstakere med yrker innen helse-og sosial, 
kirke,kultur og oppvekst, samferdsel og teknisk og inne kontor og administrasjon, post 
og landpostbud. 

Begrunnelse: 
Nå som Postkom har kommet inn i Fagforbundet , er det viktig at disse ivaretas. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #646 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
medlemmer….innen postleveranse 

Begrunnelse: 
Postkom har blitt en del av Fagforbundet, og dette må også gjenspeiles i hvor 
forbundet har mulighet til å ha medlemmer. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #768 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Sette inn Post, Landpostbud 

Begrunnelse: 
Tidligere postcom er nå en del av fagforbundet 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #1741 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Dette innbefatter også: 

- dyrepleiere 

Begrunnelse: 
Etterhvert som nye yrkesgrupper kommer til, bør dette gjenspeiles i vedtektene 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #2759 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Tillegg under: Dette innbefatter også: 

- frisører, hudterapeuter, hudpleiere og  optikere. 

Begrunnelse: 
Denne yrkesgruppen er ny for Fagforbundet og bør med. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #2991 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Nytt strekpunkt under "Dette innbefatter også": - Post- og finansansatte. 

Begrunnelse: 
Post og finans har blitt en del av Fagforbundet. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

38 

6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.3 
Forslagsnr: #3319 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere med yrker innen helse- og sosial, 
kirke, kultur og oppvekst, samferdsel og teknisk og innen kontor og 
administrasjon, dette innbefatter Post tilsette 

Begrunnelse: 
Tilsette i posten er nye i Fagforbundet og må inkluderes i vedtektene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 4 Forbundets organisasjonsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 4 Forbundets organisasjonsområde - § 4.4 
Forslagsnr: #2760 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Elever i videregående opplæring og studenter, som utdanner seg til yrker innenfor 
forbundets organisasjonsområde. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at dettte punktet femnar ikkje berre studentar, men også elevar. Feks i 
vidaregåande skular (yrkesfaglig utdanning). 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3575 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ivaretatt 
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6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #3583 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Skrive om første avsnitt og stryke andre avsnitt i paragrafen:  

«Ved valg og oppnevninger skal medlemmenes mangfold gjenspeiles. Minst 40 % av 
hvert kjønn skal være representert der dette er mulig. Videre skal det tilstrebes å få 
valgt representanter med minoritetsbakgrunn.»  

Begrunnelse: 
Intensjonen til andre avsnitt i paragrafen anses ivaretatt av allerede eksisterende 
prinsipper i vedtektenes, § 2.2 og omskrivning av første avsnitt. Temaet belyses for 
øvrig utdypende i prinsipp- og handlingsprogrammet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1742 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Videre tilstrebes det å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn...må 
konkretiseres, fremstår nærmest uforpliktende -  bør gjenspeile andelen 
medlemmer med minoritetsbakgrunn i valg og oppnevninger 

Videre tilstrebes erstattes med  

Det velges representanter med minoritetsbakgrunn 

Begrunnelse: 
Mangfoldet av medlemmer i Fagforbundet må gjenspeiles i valg og oppnevninger. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. Forslaget anses videre å være en svekkelse av 
paragrafen 
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6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2733 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Ved valg og oppnevninger skal minst 40 % av hvert kjønn være representert der dette 
er mulig. Videre tilstrebes det å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn. 

Ny tekst: 

Ved valg og oppnevninger skal alle tre kjønn ivaretas med likest mulig representasjon 
der dette er mulig. Videre tilstrebes det å få valgt representanter med 
minoritetsbakgrunn. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet skal arbeide for likestilling for alle uavhengig av kjønn, alder, etnisk 
eller kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. 
Selv om stortinget ikke har vedtatt det tredje kjønn må Fagforbundet anerkjenne 
dette og ivareta det i våre vedtekter. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Når en person har endret juridisk kjønn, skal som hovedregel det nye kjønnet legges 
til grunn ved anvendelsen av regler i andre lover og forskrifter der kjønn er av 
betydning. Dette gjelder for eksempel regler om kjønnskvotering. 
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6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2761 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Ved valg og oppnevninger skal det tilstrebes likestilling mellom kjønnene, der dette 
er mulig. 

Begrunnelse: 
Dette er ein betre ordlyd enn 40%. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

44 

6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #3369 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
§ 5 Likestilling  

Ved valg og oppnevninger tilstrebes det at 40% av hvert kjønn skal være representert 
der dette er mulig. Videre tilstrebes det å få valgt representanter med 
minoritetsbakgrunn. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Vestfold og Telemark mener dette er en bedre formulering enn 
opprinnelig tekst.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. Forslaget anses videre å svekke paragrafen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 5 Likestilling 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 5 Likestilling - 2. avsnitt 
Forslagsnr: #3307 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Fagforbundet skal arbeide for likestilling for alle uavhengig av kjønn, etnisk eller 
kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. 

Ny tekst: 

Fagforbundet skal arbeide for likestilling for alle uavhengig av kjønnsidentitet, etnisk 
eller kulturell bakgrunn, seksuell orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. 

Begrunnelse: 
Vi ønsker å signalisere at vi anerkjenner ulike kjønn/kjønnsidentiteter, og jobber for 
likestilling for disse. Dette ivaretar delvis intensjonen i #2733. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
2.2 og 2.3 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 2.2 og 2.3. Se for øvrig forslag 3583. 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.1.1 
Forslagsnr: #254 
Fra: FAGFORBUNDET GJØVIK 

Forslag: 
Forslag om at det skal være en karantene tid på minst 1 mnd etter at man er 
innmeldt , på å kunne få bistand i fht lov og avtaleverk og advokat bistand. 

Begrunnelse: 
Vi ser at medlemmer melder seg inn for å få bistand rett etter at de melder seg inn, 
og melder seg ut etter at de har fått den bistand de hadde behov for .Dette kan være 
krevende saker som det brukes mye tid og ressurser på. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i forslaget er forståelig, men forslaget kan virke mot sin hensikt. Et 
medlem som får hjelp tidlig i medlemsskapet kan forbli et trofast medlem. Det er 
opp til fagforeningen og tillitsvalgte å vurdere bistand. 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.1.2 
Forslagsnr: #3254 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Tillegg til vedtektene § 6.1.2: 

«Medlemmer i forbundet ansatt i brann- og redningstjenesten kan opptas som 
bimedlem i brannkorpsforening.» 

Tillegg til retningslinjer § 6.1.1. Ny setning etter første punktum i andre ledd: 

«Det tegnes bimedlemskap i den fagforeningen der vedkommende har den minste 
stillingsandelen.» 

  

Og eventuelt: 

Tillegg under § 11.3 Årsmøtet: 

«Bimedlemmer i brannkorpsforening etter § 6.1.2 har halv stemme i årsmøtet.» 

Begrunnelse: 
Det viktigste er selvsagt intensjonen, men tenkte det kunne være greit å komme med 
forslag til formuleringer.Det går sikkert også an å finne formuleringer som tar høyde 
for lignende problemstilling innen helsesektoren hvor medlemmer har 
deltidsstillinger i flere kommuner 
Medlemskap for deltidskonstabler 
Trondheim Brannkorps Forening (TBF) er en egen avdeling i Fagforbundet og 
organiserer 260 medlemmer i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) i 
totalt 7 kommuner. Selskapet jobber stadig med å tilknytte seg flere kommuner. 
I kommunene rundt Trondheim er medlemmene deltidskonstabler. 
TBF sliter med rekrutteringen/organiseringsgrad blant deltids brannkonstabler i 
distriktene.  
Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, men vi erfarer at det ofte er problematisk å 
verve samt at dagens medlemskapsmodell for Fagforbundet-medlemmer byr på 
problemer. 
Av de totalt 12000 brannfolkene i Norge er ca. 8000 deltidskonstabler. 
Deltidskonstablene er i hovedsak personer som har en hovedarbeidsgiver innen helt 
andre områder (snekker, lærer etc.) og som har en hjemmevaktordning i tillegg hvor 
de rykker ut ved brann. 
Vi ser at andre forbund forsøker å posisjonere seg for å verve brannkonstabler. Det 
kan nevnes at Delta nylig har endret navn til Brannforbundet for sine medlemmer i 
brannyrket. 
Vi må møte denne utfordringen og hvis Fagforbundet finner en god modell for 
medlemskap vil det ikke bare bremse offensiven fra andre forbund, men det vil også 
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være et stort potensial for medlemsvekst. Bare hos oss i TBRT er det potensielt 90 
nye medlemmer per i dag, en økning på 34%. 
Etter en grundig gjennomgang har vi funnet ut at det er relativt små endringer som 
skal til for å lykkes. Den beste løsningen vil være en generell åpning for 
bimedlemskap for brannkonstabler i vedtektene og retningslinjene. 
En slik endring vil befeste Fagforbundet sin posisjon som det foretrukne forbundet 
for brannkonstabler i hele landet og vil løfte fagforeningsarbeidet for brannyrket i 
hele landet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forutsetningen for å være bimedlem i Fagforbundet, er at vedkommende har sitt 
hovedmedlemsskap i et annet LO-forbund, jf. § 6.1.2. Det er mulig å være medlem i 
to fagforeninger, men medlemmets kontingent går til fagforeningen hvor 
vedkommende har sitt største ansettelsesforhold.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.2 
Forslagsnr: #253 
Fra: FAGFORBUNDET GJØVIK 

Forslag: 
Forslag om å danne egen student forening i hver region. 

Begrunnelse: 
Vi  mener at ved å danne egen student forening kan studenter ivaretas på en bedre 
måte. Det blir en bedre tilhørighet blant studentene, og en bedre oversikt over 
behov for oppfølging på de ulike høyskoler /NTNU. Vi ser det som en stor utfordring 
å kunne følge opp dette i vår forening, spesielt med verving og å behandle 
utmeldinger. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det foregår pr. tid et studentprosjekt som skal prøve ut en annen måte å organisere 
studentarbeidet på. Det bør derfor avventes med å endre vedtektene til prosjektet er 
avsluttet og evaluert.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.2 
Forslagsnr: #382 
Fra: Fagforbundet Time 

Forslag: 
Alle medlemmer i forbundet skal som hovedregel være medlem i geografisk 
avgrensede fagforeninger. Studenter og elever organiseres der de bor eller har et 
arbeidsforhold. 

Begrunnelse: 
Tiltres med følgende ordlyd:  
Studenter og elever velger selv hvor de vil være organisert;  der de bor, studerer 
eller har et arbeidsforhold.  
Noen har eks. digitale studier på en skole i en annen landsdel og vil ikke ha noen 
naturlig tilknytning lokalt der de som hovedregel per i dag skal organiseres etter 
studiested. Og noen studenter ønsker å være medlem i foreningen hvor de har et 
arbeidsforhold.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det foregår pr. tid et studentprosjekt som skal prøve ut en annen måte å organisere 
studentarbeidet på. Det bør derfor avventes med å endre vedtektene til prosjektet er 
avsluttet og evaluert.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.2 
Forslagsnr: #2792 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Alle medlemmer i forbundet skal som hovedregel være medlem i en fagforening på 
virksomheten. 

  

Begrunnelse: 
Dagens endringer med fraksjoneringer og dannelse av nasjonale selskaper har 
vanskeliggjort medlemsoppfølgning, der medlemmer tilhører en geografisk 
avgrenset fagforening. Fagforeningen har ofte liten kompetanse på de ulike 
tariffområdene. Det er også vanskelig å tilknytte seg styremedlemmer med 
tariffkompetanse som sitter i en annen kommune eller fylke. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforeningene har en klubbstruktur på virksomhetsnivå. 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.2 
Forslagsnr: #3463 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til eller tydeliggjøre I retningslinjer:  

6.2 Alle medlemmer i forbundet skal som hovedregel være medlem i geografisk 
avgrensede fagforeninger. Dette gjelder også studenter og elever. Men disse kan 
velge om de vil tilhøre foreningen hvor de studerer, arbeider eller bor dersom det 
faller naturlig. 

Begrunnelse: 
Per i dag er dette med hvor studentmedlemmene er registrert en stor intern 
utfordring. Det er vanskelig å følge opp spesielt studenter og elever både for plass 
tillitsvalgte men også for fagforeningen generelt om studenten/eleven studerer/går 
på skole i en by, men jobber og eventuelt bor i en annen. Altså miljøet er et annet 
sted. Derfor mener vi det må være opp til den enkelte.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det foregår pr. tid et studentprosjekt som skal prøve ut en annen måte å organisere 
studentarbeidet på. Det bør derfor avventes med å endre vedtektene til prosjektet er 
avsluttet og evaluert.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #3576 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Redusere bruken av begrepet «yrker» i paragrafen.  

«6.3 Medlemmene i Fagforbundet tilsluttes fire yrkesseksjoner med bakgrunn i 
yrkestilhørighet:  

Yrkesseksjon helse- og sosial  

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst  

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk  

Yrkesseksjon kontor og administrasjon»  

Begrunnelse: 
Bedre ordlyd 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #644 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Skal vi gå for å legge ned yrkesseksjonene, må dette punktet strykes 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Nittedal vil legge ned yrkesseksjonene og erstatte disse med ulike 
yrkesfaglige grupper som er en del fagforeningen uten å ha egne yrkesseksjoner 
med egne styrer. Vi mener at en sånn organisering ivaretar alle de ulike 
yrkesgruppene bedre enn i dag. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag om å legge ned yrkesseksjonen er i strid med den grunnleggende strukturen 
for å danne Fagforbundet (rammemodellen).  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #1616 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Det burde kunne være mulig for de som ønsker det å tilhøre mer enn en seksjon. 

Begrunnelse: 
Flere medlemmer ønsker å tilhøre både yrkes seksjon helse og kontor og 
administrasjon. Dette fordi de har en todelt jobb innen helse, men jobber 
administrativt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er brudd med Fagforbundet grunnleggende struktur (rammemodellen).  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #2793 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Medlemmer i Fagforbundet tilknyttes en yrkesfaglig gruppe på bakgrunn av tittel og 
utdanning. 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt igjen i yrkesseksjonens oppbygning. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig 
synlig. 
Jf Strategiplan for 2021 ønsker Fagforbundet å være det naturlige valget for alle. 
Med en yrkesfaglig gruppe-tilhørighet, kan dette mål nås bedre. I tillegg er det mer 
akseptabelt å ha et medlemsmøte i faggruppen i arbeidstiden fremfor et rent 
medlemsmøte 
På et høyere utdanningsnivå etterlyses det mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. 
Dette er spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund, men et forbund for profesjoner.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

57 

6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #690 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Tilføre ny setning på slutten: Det opprettes faggrupper innenfor yrker der dette er 
mulig 

Begrunnelse: 
Ved å opprette faggrupper der det er grunnlag for det, vil dette kunne bidra til mer 
involvering og engasjement fra medlemmene. Vil også kunne ha positiv effekt på 
rekruttering av nye medlemmer   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Yrkesseksjonenes selvstendighet, herunder opprette faggrupper der dette er 
hensiktsmessig, ligger hos styrene i yrkesseksjonen. Det er videre ikke 
hensiktsmessig å vedtektsfeste faggrupper.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.3 
Forslagsnr: #730 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
§6.3 Tilføye nytt strek punkt  

Forslag: 

-Det opprettes faggrupper der  dette er mulig.  

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Yrkesseksjonenes selvstendighet, herunder opprette faggrupper der dette er 
hensiktsmessig, ligger hos styrene i yrkesseksjonen. Det er videre ikke 
hensiktsmessig å vedtektsfeste faggrupper.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.5 
Forslagsnr: #2682 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Medlemmer som står tilsluttet eller […]  

Begrunnelse: 
Alle medlemmer burde omfattes (også pensjonister, studenter, elever mv.)  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3308 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.5 
Forslagsnr: #2762 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Ekstra setning her på slutten av 1. avsnitt:    

Medlemar som er dømt for utøvelse av vold,  trakkasering eller overgrep bør ikke ha 
høyere tillitsverv. Personer som har høyere tillitsverv bør levere politiattest. 

Begrunnelse: 
Dette har forbundet M&R sjølv opplevd og ein ynskjer ikkje at vedkomande skal 
kome inn i tillitsverv, feks andre stadar i landet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet har ikke myndighet til å forlange politiattest.  
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.5 
Forslagsnr: #3308 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Personer som står tilsluttet eller […]  

Begrunnelse: 
Medlemskap i Fagforbundet er uforenelig med nazisme, rasisme eller fascisme, 
uansett om en er yrkesaktiv eller student, elev, pensjonist mv.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.6 
Forslagsnr: #3256 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
6.6 – Innmelding og utmelding i Fagforbundet skal skje skriftlig eller elektronisk. 

Endre til: Innmelding og utmelding i Fagforbundet skal skje hovedsakelig elektronisk. 

Begrunnelse: 
På bakgrunn av covid-19 skulle man forhindre smitte, og man lærte at ikke alle 
skulle ta på samme ting. Ikke bare kan man se tilbake på at man forsøkte å hindre 
smitte av koronavirus, men andre sykdommer ble også hindret i å spres.  
Ved at innmeldinger skjer elektronisk er også mer miljøvennlig, og man får rett 
informasjon med en gang på medlemmene. 
  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses å begrense muligheten for innmelding, det bør vi unngå. Vi har enda 
flere medlemmer som ikke er «digitale» og derfor må vi være varsom med å 
utelukke «papirløsningen» 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

63 

6. Vedtekter 
 
§ 6 Medlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 6 Medlemskap - § 6.7 
Forslagsnr: #3370 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Få inn et nytt punkt 6.8: 

Ingen nye medlemmer skal kunne reservere seg for SMS/E-post fra Fagforbundet 

Begrunnelse: 
Vi ser at en del medlemmer har reservert seg for dette, og det har medført at de ikke 
har fått beskjed eller mulighet til å stemme på lønnsoppgjøret. 
Dette er svært uheldig både for medlemmene og Fagforbundet, og kan føre til 
utmeldinger. 
Hvis vi fremdeles skal kunne opprettholde denne muligheten, bør det åpnes for en 
form for overstyring. 
 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 7 Æresmedlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 7 Æresmedlemskap - § 6.7 
Forslagsnr: #320 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Bør paragrafen strykes? Er den i bruk? 

Begrunnelse: 
Bør paragrafen strykes? Er den i bruk? 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen må bestå så lenge det finnes medlemmer tilknyttet denne.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

65 

6. Vedtekter 
 
§ 7 Æresmedlemskap 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 7 Æresmedlemskap 
Forslagsnr: #3309 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Hele paragrafen strykes.  

Begrunnelse: 
Æresmedlemskap er en gammeldags ordning som knapt nok brukes, og som virker 
opphøyet. Etter vår mening er alle medlemmer like, og det fins andre flotte måter å 
hedre medlemmer som fortjener dette på.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen må bestå så lenge det finnes medlemmer tilknyttet denne.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #179 
Fra: FAGFORBUNDET ELVERUM 

Forslag: 
Senke medlemskontingenten, feks. senke prosentandelen på trekk, men fjerne øvre 
grense for trekk. 

Begrunnelse: 
For mange som melder seg ut grunnet for høy kontingent. Vil også være et fortrinn 
ved verving sett opp i mot andre fagforeninger som organiserer samme 
yrkesgrupper som Fagforbundet eks. Delta og NSF. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #218 
Fra: FAGFORBUNDET ØSTRE TOTEN 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45 % av brutto lønn i kontingent 
til forbundet. Tillitsvalgte etter gjeldende hovedavtale og tillitsvalgte etter 
vedtektene i lokalforeninga betaler 0,72 % av brutto lønn i kontingent. 

  

Begrunnelse: 
Det er tusenvis av tillitsvalgte både etter avtaleverk og vedtekter som gjør en stor 
jobb for Fagforbundet gjennom sine verv i fagforeningene. Det er et fåtall av disse 
som har noen form for frikjøp eller annen kompensasjon for det viktige arbeidet de 
gjør. Disse blir så fint kalt for den viktigste og beste medlemsfordelen. Det er ikke 
alle fagforeninger som har økonomi til å frikjøpe eller foreksempel gi 
møtegodtgjørelser.      Vi foreslår derfor at alle tillitsvalgte etter hovedavtale og 
vedtekter i en lokalforening skal få halvert sin kontingent. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses  verken som demokratisk eller gjennomførbart. 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

68 

6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #252 
Fra: FAGFORBUNDET GJØVIK 

Forslag: 
Medlemskontigent fastsettes slik at de som har lav inntekt betaler et lavere % trekk 
enn 1.45 slik at den blir mer tilpasset hver enkelt medlem. 

  

Begrunnelse: 
Dette forslaget kommer fordi vi som forening har hatt en del utmeldinger med 
begrunnelse at d ikke har råd til å opprettholde medlemskapet. Det er viktig at 
denne gruppa kan ha mulighet for å kunne være medlemmer. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #277 
Fra: Fagforbundet Hamar 

Forslag: 
Reduksjon av medlemskontingent i kommende landsmøteperiode 

Begrunnelse: 
Kontingentsats må vurderes.  Det er det vi stadig blir møtt med, at det koster for 
mye å være medlem. Det er krevende å verve, det tar mye tid å forklare alle 
rettigheter som er oppnådd.  Tillitsvalgte på arbeidsplassene melder stadig om 
diskusjoner om dette.  Vi har hatt (ikke mange enda) flere utmeldinger pga 
kontingenten/kostnaden.  Det dårlige lønnsoppgjøret, har gitt mange 
tilbakemeldinger og spørsmål om hensikten med å være organisert til en slik pris.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #278 
Fra: FAGFORBUNDET STANGE 

Forslag: 
Reduksjon av medlemskontingent i kommende landsmøteperiode.  

Begrunnelse: 
Fagforbundet må vurdere hvor stor innflytelse kontingent nivået har på 
vervearbeidet, ikke minst i lys av koronatider og et dårlig lønnsoppgjør. Tillitsvalgte 
på arbeidsplassen melder stadig oftere om frafall av medlemmer og har 
vanskeligheter med å verve nye. Dette mener vi er et viktig tiltak for å øke 
organisasjonsgraden i Norge.   
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #583 
Fra: Fagforbundet Sarpsborg 

Forslag: 
§ 8 Medlemskontingent. 

  

8.1. 

Medlemmer med inntektsgivende arbeid med årslønn over kr. 450 000 betaler 1,45% 
av bruttolønn i kontingent. Medlemmer med årslønn under kr. 450 000 betaler 
1,25%  av bruttolønn i kontingent til forbundet. 

Begrunnelse: 
Begrunnelse. 
Kontingentsatsene begynner å bli høye for de med middels og lav årslønn. Satsene 
bør derfor justeres ned for de med en årslønn fra kr. 450 000 og nedover.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #585 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,35% av brutto lønn i kontingent 
til forbundet. 

Begrunnelse: 
Det er stadig flere som oppgir at kostnaden av medlemskapet er grunnen for 
utmelding.  
Fagforbundet organiserer flere lavtlønte yrkesgrupper, dette må gjenspeiles i 
kontingenten.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #601 
Fra: Fagforbundet Ål 

Forslag: 
medlemskonigenten bør ikke økes 

Begrunnelse: 
mange syntes det er dyrt pr idag. økes kontigenten vil det være et argument for ikke 
å bli medlem 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten. Forslaget vurderes heller ikke som et konkret forslag, da det ikke 
foreslår en reell endring. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #637 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,30 % av brutto lønn i kontingent 
til forbundet. 

Begrunnelse: 
Medlemmene tilbakemelder stadig oftere et det er prisen på medlemskapet som gjør 
at de melder seg ut. Våre største medlemsgrupper er de lavtlønte. Mange er også 
eneforsørgere. Vi som skal være en fagforening for alle må ha en pris for 
medlemskapet som kan signalisere at vi faktisk er det. Vi mener derfor at % på 
medlemskontingenten må ned, også kan vi heller sette "oppad begrenset taket" 
høyere slik at de som har de høyeste lønninger må betale mer. Vi mener også at 
dette vil resultere i en medlemsvekst da vi legger oss lavere enn konkurrerende 
forbund.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #660 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
6. Vedtekter 

§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden:   6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,35% av brutto lønn i kontingent til 
forbundet. 

 

  

  

  

 

 

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Det er stadig flere som oppgir at kostnaden av medlemskapet er grunnen for 
utmelding. 
 
Fagforbundet organiserer flere lavtlønte yrkesgrupper, dette må gjenspeiles i 
kontingenten. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
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3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #224 
Fra: Fagforbundet Avd. 196, SIHF-LILLEHAMMER 

Forslag: 
Beholde medlemskontigenten som idag, man må heller justere andre utgifter. 

Begrunnelse: 
Fått flere henvendelser nettopp om kontingenten, flere ser seg nødt til å prioritere 
bort medlems skapet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten. Forslaget vurderes heller ikke som et konkret forslag, da det ikke 
foreslår en reell endring. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #250 
Fra: FAGFORBUNDET GRAN 

Forslag: 
Kontingenten må ikke økes. 

Begrunnelse: 
Vi ser mer og mer at medlemmer melder seg ut fordi kontingenten er for høy. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten. Forslaget vurderes heller ikke som et konkret forslag, da det ikke 
foreslår en reell endring. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #319 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Ny setning:  

Medlemmer som påtar seg tillitsverv i forbundet betaler 1% kontingent 

Begrunnelse: 
En bonus i form av å slippe 0,45% kontingent for å påta seg et tillitsverv, og det vil 
kanskje gjøre det å påta seg et verv litt mer attraktivt 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten. Forslaget vurderes heller ikke som et konkret forslag, da det ikke 
foreslår en reell endring. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #807 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag §8.1: «Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45 
% av brutto lønn i kontingent til forbundet.» endres til «Medlemmer med 
inntektsgivende arbeid betaler 1,25 % av brutto lønn inntil 400.000,-, og 1,5 
% av brutto lønn for inntektsgivende arbeid ut over 400.000,-.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Ved å ha en høy sats og et lavt tak favoriserer vi høytlønnede. De som 
tjener dårligst bør betale mindre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med forbundets satsningsområde om å verve flere med 
universitet- og høgskoleutdanning. Videre anses forslaget ikke som gjennomførbart. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #827 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §8.1: «Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45 % 
av brutto lønn i kontingent til forbundet.» endres til «Medlemmer med 
inntektsgivende arbeid betaler 1,25 % av brutto lønn inntil 400.000,-, og 1,5 % av 
brutto lønn for inntektsgivende arbeid ut over 400.000,-.» 

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Ved å ha en høy sats og et lavt tak favoriserer vi høytlønnede. De 
som tjener dårligst bør betale mindre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med forbundets satsningsområde om å verve flere med 
universitet- og høgskoleutdanning. Videre anses forslaget ikke som gjennomførbart. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #691 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,3 % av brutto lønn i kontigent til 
Fagforbundet 

Begrunnelse: 
En del av de som melder seg ut av Fagforbundet, oppgir at de syns det er for dyrt å 
være medlem. Dette er også begrunnelsen til at noen ikke ønsker å melde seg inn  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #717 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
·        Prosentsats for medlemskontingent og makskontingent skal ikke økes i 
landsmøteperioden (2021-2025) 

Begrunnelse: 
For at man skal kunne være konkuransedyktige på kontingent, og ikke velges bort 
på grunn av en økonomisk begrunnelse 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten. Forslaget vurderes heller ikke som et konkret forslag, da det ikke 
foreslår en reell endring. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #723 
Fra: Fagforbundet Kongsberg 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,40% av brutto lønn i kontingent 
til forbundet. 

Begrunnelse: 
Krav fra medlemmene 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #731 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Forslag:  

Medlemmer med innteksgivende arbeid betaler 1,35% av brutto lønn i kontigent til 
forbundet. 

Begrunnelse: 
Vi opplever at stadig flere  oppgir at kostnaden av medlemskapet  er er grunnen for 
utmelding. 
Fagforbundet organiserer flere lavtlønte yrkesgrupper, dette må gjenspeiles i 
kontingenten.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #763 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Man må se på kontingenten. Lokalforeningen får mange tilbakemeldinger om at man 
synes kontingenten er for høy.  

Begrunnelse: 
Man må ha en gjennomgang av alt Fagforbundet er involvert i. Se på utgiftene i 
forbundet, og om man kan omdisponere midler. For eksempel reiseutgifter i inn og 
utlandet samt hotellopphold. Det er medlemmene vi er der for. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #2349 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Nytt forslag: 

Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,5% av brutto lønn i kontigent til 
forbundet.  

Begrunnelse: 
Mer av kontingent skal gå tilbake til fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Gjennom høringen på kontingent-saken, er det et flertall som ønsker å senke 
kontingenten.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #2657 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fagforbundets medlemskontingent settes til 0,73% for de som havner inn under OECD 
sin fattigdomsgrense. 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ikke gjennomførbart.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #2954 
Fra: FAGFORBUNDET ASKØY 

Forslag: 
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,3 % av brutto lønn i kontigent til 
forbundet. 

Begrunnelse: 
Høy kontigent er en av grunnene til at potensielle medlemmer velger å ikke melde 
seg inn i Fagforbundet. 
Dette ser vi ofte hos nyetablerte, deltidsansatte og innvandrere. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #2959 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 239 VÅGSØY 

Forslag: 
 Fagforbundet setter ned medlemskontigenten for medlemmer med 
inntektsgivende arbeid fra 1,45% til 1,30% av brutto lønn til forbundet frå 
01.01.2022. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet er stort og har god økonomi, men slit med å rekruttere medlemmer 
frå høgskule grupper og lavtlønte. Vi er og eit forbund for mange av våre nye 
landsmenn og kvinner. 
 
Vi  ser no at andre forbund sett ned kontigenten. UDF vedtok å sette ned 
prosentsatsen til 1,35% frå 01.01.2020 og videre til 1,25% frå 01.01.2021. Dette bør 
også Fagforbundet vurdere. Skal vi kunne konkurrere med andre forbund må dette 
også vise igjen på kontingentsatsen. Vi har fleire potensielle medlemmer som ikkje 
vil melde seg inn fordi det er for dyrt. Organisasjonsgraden er synkande og vi må 
kunne konkurrere på pris opp mot andre forbund, skal vi klare å rekruttere nye 
medlemmer i høgskulegrupper og lavtlønte. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.1 
Forslagsnr: #3310 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45 % av brutto lønn i kontingent til 
forbundet. 

  

Endres til: 

Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,25 % av brutto lønn i kontingent til 
forbundet. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet har en høy kontingent sammenlignet med konkurrerende forbund. En 
lavere kontingentsats vil sannsynligvis bidra til at vi både verver flere nye 
medlemmer, og beholder flere medlemmer.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.2 
Forslagsnr: #123 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Vi må diskutere innretningen på kontingenten. 

Enten så må vi fjerne maksimumskontingenten, og sette ned %. 

Eller så må yrkesgrupper/deltidsansatte ha en kontingent. 

Begrunnelse: 
Vi er et forbund i konkurranse med mange andre gule forbund, eller 
profesjonsforbund. Dette må vi ta hensyn til.  
Samtidig er vi for et samfunn med progressiv beskatning, og lik skatt for alle, der de 
som tjener mer betaler mer til fellesskapet.  
Dette må vi klare å forene i egen organisasjon.  
Ved at vi har kontingent på 1,45 %, samtidig som vi har en relativ lav 
makskontingent, så betyr det at de som er lavtlønnet betaler en større ANDEL av 
lønna si enn de som er høytlønnet. Dette er ikke rettferdig, spesielt hvis vi ser 
hvordan vi ellers jobber for at de som tjener mest skal betale mest.  
For lavtlønnede, så er det også slik at man trenger pengene som går til kontingent 
mye mer enn høytlønnede, siden det er dyrt å være lavtlønnet.  
Ville det vært mulig at vi fjerner makskontingenten, og samtidig setter ned % man 
betaler i kontingent? Slik at det i sum ikke vil være noe “tap” for Fagforbundet?  
Det er ikke alle som har råd til å være medlemmer, og da mener jeg at de som har 
råd kan betale litt mer ved fjerning av maksgrense.  
Så må man se det opp mot profesjonsforbund/konkurrenter, og se om det vil gjøre 
at vi taper en gruppe som det er satset mye på, altså de med høyskole- og 
universitetsutdanning.  
Har ikke noe konkret forslag, annet enn at vi er nødt til å organisere både høyt- og 
lavtlønna, og at det er nødt å forenes på en slags måte.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.2 
Forslagsnr: #402 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Kontigent, OU fond og kollektiv hjemforsikring skal ikke være høyere en den er i 
2020.  

Begrunnelse: 
Flere medlemmer er i familiesituasjoner som sliter økonomisk på grunn av 
permitteringer og arbeidsledighet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Kan ikke låse satsene for en landsmøteperiode. Dette er et budsjettspørsmål. 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.2 
Forslagsnr: #764 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Ønsker å bytte ut Landstyret med Landsmøte. 

Begrunnelse: 
 Mener dette bør diskuteres og bestemmes på Landsmøte. Fagforeningene bør bli 
involvert gjennom Lansmøte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke hensiktsmessig å kun kunne regulere en gang hvert fjerde år.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #1743 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Dersom det overføres flere oppgaver til lokalforeningene, må prosentandelen til 
drift av foreningen økes tilsvarende. Hvor stor andel bør bli et forhandlingsspørsmål 
mellom sentralt og lokalt. 

Begrunnelse: 
Større regioner med sentraliserte oppgaver, vil medføre økte oppgaver til 
lokalforeningene og dermed behov for økte bevilgninger til drift. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2350 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Nytt forslag: 

Fagforeningen får overført 0.35% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
fagforeningen.  

Begrunnelse: 
Mer av kontingent tilbake til fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2771 
Fra: FAGFORBUNDET FARSUND 

Forslag: 
Øke satsen på overføringen til lokalforenigene med 1/2 prosent til 0,8% 

   

Begrunnelse: 
Små fagforeninger sliter med dårlig økonomi, og det blir vanskligere å få folk til å 
gjøre en god jobb. Med økt overføring kan en frikjøpe verv til å ivareta medlemmene 
og drive en god fagforening.. Uten god medlemspleie og medlemmer, ingen forbund. 
Det kreves mer og mer også av et styre nå.  Blir flere og flere private useriøse 
arbeidgivere å forholde seg til.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2876 
Fra: FAGFORBUNDET KVINESDAL 

Forslag: 
Vi ønsker mer midler til lokallagene. 

Begrunnelse: 
Overføring til fagforeningene er for liten 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2877 
Fra: FAGFORBUNDET KVINESDAL 

Forslag: 
Vi ønsker å fremme et forslag fra pensjonistene om at vi får mer penger pr. 
pensjonist. Det har i mange år vært kr 50,- pr. person og vi mener at det er på tid at 
summen kunne økes til f.eks kr 60,- pr. pensjonist/uføre. Og merke disse 
utbetalingene bedre til lokallagene. 

Det var vanskelig å finne riktig paragraf så vi sender det inn på denne. 

Begrunnelse: 
Overføringer pr.pensjonist har stått stille altfor lenge 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene omhandler ikke tilskudd til pensjonistutvalgene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2941 
Fra: FAGFORBUNDET ÅSERAL - LINDESNES 

Forslag: 
Fagforeningen får i dag overført 0.,3% av trekkgrunnlaget til drift av foreningen. 
Fagforbundet Åseral-Lindesnes foreslår å heve satsen til overføring pr. medlem til 
fagforeningen lokalt med 0.5%. Altså heve satsen til 0.8% 

Begrunnelse: 
Fagforbundet opplever en stor vekst i henvendelse fra medlemmer i private 
bedrifter. Det er styret sitt ansvar og ivareta medlemmer som er ansatt i private 
virksomheter. Ved en ekstra tilførsel fra 0,3 til 0,8 % ser vi potensiale på å 
frikjøpe/gi en godtgjørelse til styre representanter som får ekstra arbeid for å 
ivareta medlemmer uten at det går utover andre tiltak vedtatt av årsmøte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2955 
Fra: FAGFORBUNDET ASKØY 

Forslag: 
Fagforeningen får overført 0,5 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Det gir større handlingsrom for foreningene til å lage større begivenheter for 
medlemmene ute. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #3311 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Fagforeningen får overført 0,3 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
foreningen. 

  

Fagforeninger kan i Årsmøte vedta lokal tilleggskontingent dersom spesielle forhold 
tilsier det. 

  

Endres til: 

Fagforeningen får overført 0,3 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
foreningen. 

  

Fagforeninger kan i Årsmøte vedta lokal tilleggskontingent dersom spesielle forhold 
tilsier det begrenset oppad til 0,3 % av trekkgrunnlaget. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet har en høy kontingent sammenlignet med konkurrerende forbund. Vi 
mener det bør være rom for fagforeninger å vedta tilleggskontingent, men det bør 
være et øvre tak på tilleggskontingenten.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Årsmøtet er et demokratisk organ som står fritt til å sette tilleggskontingent. I 
kontingentsaken (#3559) foreslås det å tidsbegrense tilleggskontingent.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #3352 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Satsen for overføring av kontingenten til fagforeningene økes gradvis til 0,4 % i 
løpet av 
Landsmøteperioden. 

Begrunnelse: 
Dette vil i sum øke overføringene til fagforeningene fra ca 250 millioner til ca 340 
millioner 
pr. år. En økning på 33,3 % i forhold til dagens sats. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #3368 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Overføring av kontingent til lokalforeningene: 

Fagforeningene får overført 0,33 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
foreningen. Minimum 20 % av overføringene til foreningene, skal brukes til frikjøp av 
tillitsvalgte etter vedtektene, eller ansatte, til å løse organisatoriske oppgaver. 

Begrunnelse: 
Fagforeningens planverk for organisasjonsarbeid, verving og oppfølging på de ulike 
tariffområdene skal ha høy prioritet. Videre er det faglig-politiske arbeidet viktig for 
utviklingen av lokalsamfunnet. Fagforbundet har satt høye mål for 
organisasjonsarbeidet, og dette må gjenspeiles i det verktøyet man gir i form av økte 
ressurser til målarbeidet og en økt prioritering av organisasjonstillitsvalgtes rolle. 
Forslaget innebærer en 10 % økning i overføring til foreningene. 
Istedenfor å ha spleiselag og prosjektmidler det kan søkes på, bør fagforeningene ha 
en høyere forutsigbar overføring hvor man kan planlegge langsiktige strategier og 
akutt-tiltak. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget griper inn i årsmøtets myndighet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #3405 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Nytt punkt etter første første setning: 

Fylkeskommunale fagforeninger som har medlemmer på arbeidsplasser i hele 
fylket får overført 0,4 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av foreningen. 

Begrunnelse: 
Sammenslåing til nye regioner medfører store geografiske endringer som gir 
utfordringer i forhold til å ivareta medlemmene. 
 
Etter sammenslåing av fylkene ble konsekvensen at de fylkeskommunale 
fagforeningene der fylkene ble slått sammen fikk medlemmer i langt større 
geografisk område enn de har hatt fram til 2020.  
 
For å følge våre vedtekter må de fylkeskommunale fagforeningene styrkes 
økonomisk slik at foreningene kan nå vedtektenes mål og strategier. 
Det er krevende å følge opp tillitsvalgte over store geografiske områder slik som for 
eksempel Vestfold og Telemark nå er. 
 
For å opprettholde vedtektenes mål og Strategiplanens vedtak må fylkeskommunale 
fagforeninger styrkes økonomisk med en annen fordelingsnøkkel enn ordinært 0,3 
% av medlemskontingent. 
En ekstra økonomisk tildeling på 0,1 % til 0,4 % vil kunne gi mulighet til frikjøp av 
leder og Fane 2 ansvarlig som vil kunne følge opp hele fagforeningen. 
En økning på 0,1 % tilsvarer en økning totalt på ca. 33,5 % mer i overføring fra 
nasjonalt. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #2862 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Medlemskontingent § 8,5:Øke satsen til overførign av medlesmkontingenten til 
foreningene en halv%. 

Begrunnelse: 
Medlemmene ute i foreningen er forbundets viktigste inntektskilde. Uten 
medlemmer lokalt ikke noe forbund. For at mange foreninger skal yte mer 
medlemspleie for å beholde og rekruttere flere medlemmer trengs det mer penger 
lokalt. Mange har penger på bok, men de kan ikke brukes til den daglige driften. 
Flere foreninger har mulighet til å frikjøpe verv til å jobbe mer for medlemmene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #124 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Fagforeningen får overført 0,5 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Hvis man ser dette i sammenheng med å fjerne makskontingent, så vil det mest 
sannsynlig bli mer penger i omløp. Dersom man også skal satse på å bygge 
fagforeningene, og klubbene, så trenger fagforeningene mer penger til frikjøp til 
oppfølging og fagforeningsarbeid. Det er viktig at dette følges opp, og at 
fagforeningene faktisk bruker pengene på mer frikjøp for å få mer aktivitet i 
fagforeningene.  
Det er prøvd ut organisatorisk frikjøp, jeg vet ikke om dette er i stedet for å øke 
penger fagforeningene generelt får. Dette har vist seg at få benytter seg av, og jeg 
mistenker at det er byråkratiet ved det, som hindrer enkelte fra å søke, selv om de 
selvsagt kunne trengt litt mer for å kunne frikjøpe.  
Mer aktivitet betyr ikke mer “gaver” til medlemmene, men kanskje økte midler til 
klubbkassen, til frikjøp av vedtektstillitsvalgte, klubbtillitsvalgte osv, for å ivareta de 
oppgavene de har, som for organisasjonstillitsvalgte ofte må gjøres på fritiden.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #247 
Fra: FAGFORBUNDET SEL 

Forslag: 
Fagforeningen får overført 0,4 % av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 
foreningen. 

Begrunnelse: 
Lokale foreninger blir pålagt mer og mer oppgaver og trenger derfor mer penger til 
å drifte foreningen. Det er slutt på at folk stiller på "dugnad/frivillig" i foreninger, de 
vil gjerne ha litt for å sitte i vervene. Får vi mer penger lokalt, kan vi frikjøpe f.eks. 
leder eller andre i styret, i stedet for å bruke honorarer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #765 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Vi mener lokalforeningen får overført for liten del (0,3%) av trekkgrunnlaget (brutto 
lønn) til drift.av lokalforeningen, samtidig som vi får flere medlemmer og 
yrkesgrupper  i det private.  

Begrunnelse: 
 
Vi mener at det må gjøres en kritisk gjennomgang av hva vi bruker medlemmenes 
penger til og hvordan man skal prioritere disse. Man  
se på en fordelingsnøkkel basert på:  
1. Sentralt 
 2. Fylkesregion. 
 3. Fagforeningene lokalt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.5 
Forslagsnr: #1613 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Overføringen til fagforeningene buder høynes til 0,5% 

Muligheten til å vedta lokal tilleggs- kontingent bør strykes 

Begrunnelse: 
Mulighetene til å ivareta de private områder er små. Å få til frikjøp i de 
småområdene privat er vanskelig å få arbeidsgiver med seg på. Ved å øke 
overføringen til fagforeningene kan dette sette foreningene i bedre stand økonomisk 
til å frikjøpe en eller ferle til å i vareta disse områdene. Vi lever i en knapphetsgode 
der færre ønsker å bruke fritiden på slikt arbeidd, dette bil også kunne bidra til å 
jobbe mer oppsøkende i forhold til verving.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til kontingent-saken (#3559) hvor det ikke foreslås å heve overføringene til 
fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.7 
Forslagsnr: #2763 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Ekstra setning: Eigen lav kontigent for yrkesaktive medlemar under 33 år. 

Begrunnelse: 
Vi meiner at det er enkale å forhalde seg til ein bestemt alder, ikkje unnatak. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses som aldersdiskriminerende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.8 
Forslagsnr: #3156 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Medlemmer som skylder kontignent for mer enn 3 måneder blir strøket som 
medlem. 

Begrunnelse: 
Med dagens ording på 6 måneder er det mye penger som Fagforbundet må betale i 
forsikringer og andre kostnader, for medlemmer som ikke betaler kontingenten sin. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.8 
Forslagsnr: #622 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
Medlemmer som skylder kontigent for mer enn 6 mnd.blir strøket som medlem. 

Endres til: 

Medlemmer som skylder kontigent for mer enn 3 mnd.blir strøket som medlem. 

  

Begrunnelse: 
Vi synes 6 mnd blir for lenge , og ønsker å stryke medlemmene etter 3 mnd. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.8 
Forslagsnr: #643 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
NY tekst – ny § 8.8 
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 måneder, blir først kontaktet via 
brev og deretter strøket. Dette gjøres av Fagforbundet nasjonalt 

Begrunnelse: 
Det må bli lik praksis og forståelse rundt dette over hele landet. Slik det fungerer per 
i dag, har vi med restanse langt utover 6 måneder uten at disse blir strøket.  Det er 
bakgrunnen for at vi ønsker at det er forbundet sentralt v/ medlemsregisteret som 
skal utføre dette 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 8 Medlemskontingent 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 8 Medlemskontingent - § 8.9 
Forslagsnr: #2355 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Ny § 8.10 

Kontingent skal ikke benyttes til servering av alkoholdig drikke på arrangementer i 
Fagforbundet. 

Begrunnelse: 
Kontingent skal ikke brukes på alkohol.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene omhandler ikke spesifikt hva kontingenten skal gå til. Viser for øvrig til 
alkoholpolitiske retningslinjer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #365 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 9.2 siste setning endres til: 

Pensjonister som har fylt 80 år er også fritatt for kontigent. 

Begrunnelse: 
Vi mener at denne må forhøyes. Det er snakk om å betale deler av sin 
innboforsikring og stønadskasse litt lengere. Vi lever også lenger alle sammen og vi 
blir flere og flere pensjonister i Fagforbundet. På bakgrunn av dette mener vi det er 
både rett og rimelig og høyne til 80 år. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #556 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Forslag om å øke kontigentfritaket fra 75 til 80 år 

Begrunnelse: 
Andelen pensjonistmedlemmer øker, og vi lever heldigvis lengre. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #568 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Ønsker at fritaket fremdeles gjelder fra 75 år. 

Begrunnelse: 
Vi mister medlemmer , det er for dyrt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ikke å være et konkret forslag til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #592 
Fra: FAGFORBUNDET NESBYEN 

Forslag: 
ikke ønskelig at fritaket økes til 80 år 

Begrunnelse: 
har fått flere tilbakemeldinger på at dette burde senkes 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ikke å være et konkret forslag til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #602 
Fra: Fagforbundet Ål 

Forslag: 
bør fortsatt være fritatt kontigent etter 75 år 

Begrunnelse: 
medlemmer har betalt inn kontigent i en årrekke, fortjener å få noen goder i godt 
voksen alder  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ikke å være et konkret forslag til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #681 
Fra: FAGFORBUNDET HOLE 

Forslag: 
Forslag om å øke kontigentfritaket fra 75-80 år 

Begrunnelse: 
Andelen pensjonistmedlemmer øker, og leve tiden blir høyere 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #692 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Siste setning: Endre pensjonistfritaket fra 75 år til 80 år 

Begrunnelse: 
Pensjonistene betaler i dag en lav andel til forbundet i kontingent.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #732 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Kontigent fritak endres fra 75 år til 80 år.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #769 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Øke aldersgrensen for fritak av kontingent fra 75 til 80 år. 

Begrunnelse: 
Dagens eldre lever lengre enn tidligere, og dette må kunne sees på som en 
levealdersjustering 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

125 

6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #819 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
Endre fra 75år til 80år. 

Begrunnelse: 
Deltakelsen i arbeidslivet har steget fra 67år til 70år. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2764 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Ny setning:  Etter at medlemmet har opptjent alderspensjon, men fremdels er i 
lønnet arbeid, skal medlemet betale kr. x i medlemsavgift. 

Begrunnelse: 
Vi synes ikkje at eit medlem som kunne gå ut i pensjon, men framleis er i lønna 
arbeid, skal betale mindre enn det forsikringar og goder kostar. Dette også for at det 
vert fleire og fleire gamle medlemar. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ivaretatt jf. rundskriv 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #3157 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Alders- og uførepensjonister er fritatt for osv.... strykes og erstattes med: 
Pensjonister og uføre er fritatt for osv........ 

Begrunnelse: 
Pensjonister og uføre er bedre benevnelse.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister.  
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #3312 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. Pensjonister 
som er fylt 75 år er også fritatt for kontingent. 

  

Forslag: 

Avsnitt 9.2 strykes 

Begrunnelse: 
Regionstyret mener at pensjonister bør betale premie for kollektive forsikringer.  
 
Fagforbundet har pensjonistutvalg på alle tre nivåer i organisasjonen. I tillegg 
meldes pensjonister kollektivt inn i Pensjonistforbundet. Med aktivt 
pensjonisttilbud er det ingen grunn til at ikke pensjonister skal betale kontingent.  
 
Dersom alle pensjonistmedlemmer betaler kontingent, vil det kunne medføre at 
pensjonistkontingenten kan reduseres noe. Det er imidlertid landsstyret som 
fastsetter pensjonistkontingenten, jf. 8.7. 
 
Om det er flertall for at pensjonister fortsatt skal fritas kontingent etter 75 år, 
ønsker vi sekundært at første setning strykes.  
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #3443 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Det endres til: § 9.2  Pensjonister er fritatt kontingent, fra og med året de fyller 75 
år.  

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #959 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. .  
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1011 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1112 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1171 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1228 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1285 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1365 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1429 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1522 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1582 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1708 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1770 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1797 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1818 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1855 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #1921 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2007 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2024 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2137 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2175 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2232 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2390 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2447 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2529 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 9 Kontingentfritak 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 9 Kontingentfritak - § 9.2 
Forslagsnr: #2612 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 9.2  Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. . 
osv. 
Foreslås endret til 
§  9.2 Pensjonister og uføre er fritatt for premie til kollektive forsikringer. osv. … 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre er også pensjonister. 
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.1 
Forslagsnr: #39 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Opptrer i strid med Fagforbundets vedtekter, og vedtak. 

Endres til: 

Opptrer i strid med Fagforbundets vedtekter. 

Begrunnelse: 
Det er ikke nødvendig at det står “og vedtak”. For hva er hensikten med det? Hvilke 
vedtak er det snakk om?  
Dersom f.eks. landsstyret vedtar at man i fagforeningen skal gjøre noe, i f.eks. 
strategiplanen, som fagforeningen det året ikke har anledning til, fordi man er midt i 
en stor omstillingsprosess samtidig som noe er truet med privatisering, er det da 
slik at fagforeningsstyret kan bli truet med eksklusjon eller i verste fall ekskludert av 
den grunn?  
Det er veldig utydelig, og kan brukes mot våre egne tillitsvalgte, for å “rette seg” 
etter vedtak fattet av overordnet organ.  
Det er nok at man har vedtektene våre som eksklusjonsgrunnlag, for det holder i 
massevis på det som er tenkt bak et slik paragraf.  
Dersom man må ekskludere noen på bakgrunn av noe annet enn vedtektene, så 
beveger vi oss ut på tynn is, og et slikt forbund er ikke et trygt forbund for våre 
tillitsvalgte.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtak som er gitt i overordnet organ må tillitsvalgte og medlemmer forholde seg til. 
Landsstyret og forbundsstyret er gitt fullmakt til å fatte vedtak i perioden som er 
bindene for hele organisasjonen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

156 

6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.2 
Forslagsnr: #40 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Strykningsforslag: 

10.1.2 - Ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen Fagforbundet. 

Foreslår å stryke hele setningen. 

Begrunnelse: 
Her er vi ute på tynn is. Hva er egentlig hensikten med denne setningen i 
vedtektene? Hvem avgjør hva som er “kompetent organ”?  
Og hva er definisjonen på “kompetent organ”?  
Kan dette misbrukes, ved at tolkningen er så utydelig? Hvis ja, så bør setningen helst 
strykes, men den burde i alle fall være klokkeklar på hva som menes 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtak som er gitt i overordnet organ må tillitsvalgte og medlemmer forholde seg til. 
Landsstyret og forbundsstyret er gitt fullmakt til å fatte vedtak i perioden som er 
bindene for hele organisasjonen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.2 
Forslagsnr: #125 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Strykningsforslag: 

  

10.1.2 - Ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen Fagforbundet. 

Foreslår å stryke hele setningen 

Begrunnelse: 
Her er vi inne på tynn is igjen. Hva er egentlig hensikten med denne setningen i 
vedtektene? Hvem avgjør hva som er “kompetent organ”?  
Og hva er definisjonen på “kompetent organ”?  
Kan dette misbrukes, ved at tolkningen er så utydelig? Hvis ja, så bør setningen helst 
strykes, hvis den skal stå burde det være klokkeklart hva som menes.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtak som er gitt i overordnet organ må tillitsvalgte og medlemmer forholde seg til. 
Landsstyret og forbundsstyret er gitt fullmakt til å fatte vedtak i perioden som er 
bindene for hele organisasjonen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.4 
Forslagsnr: #2247 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Femte setning endres til: 
Medlemmet kan anke vedtaket inn for overordnet organ. 

Begrunnelse: 
I dag står det at et vedtak kan ankes av et mindretall. 
Dvs. at hvis eksklusjonen er enstemmig vedtatt kan ikke medlemmet anke.  Dette 
kan oppfattes rettsløst og forslaget er at ordene «et mindretall» byttes med 
"medlemmet". 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i forslaget er ivaretatt av eksisterende ordlyd i setningen "Vedtaket kan 
klages til landsstyret innen 4 uker [...]" 
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.4 
Forslagsnr: #557 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Vi ønsker at det skal bli noe lettere å eskludere medlemmer 

Begrunnelse: 
Pr i dag er det nesten helt umulig å få et medlem ekskludert, uansett oppførsel. Det 
oppleves ikke greit å ikke kunne få ekskludert for eksempel et medlem som oppfører 
seg truende mot htv/styremedlem 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ønskelig med en grundig saksbehandling for å kunne ekskludere et medlem. 
Dette for å sikre en rettferdig behandling for medlemmet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.1.4 
Forslagsnr: #682 
Fra: FAGFORBUNDET HOLE 

Forslag: 
Vi ønsker at det skal bli noe lettere å eskludere medlemmer 

Begrunnelse: 
Pr i dag er det nesten umulig å få et medlem ekskludert, uansett oppførsel. Det 
oppleves ikke greit å ikke kunne få ekskludert for eks et medlem som oppfører seg 
truende mot HTV/styremedlem 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ønskelig med en grundig saksbehandling for å kunne ekskludere et medlem. 
Dette for å sikre en rettferdig behandling for medlemmet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.2 
Forslagsnr: #41 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Styret i fagforeningen kan etter de samme kriteriene også suspendere et medlem som 
er tillitsvalgt eller lov- og avtaleverk i forhold til arbeidsgiver. 

Endres til: 

Styret i fagforeningen kan etter de samme kriteriene også suspendere et medlem som 
er tillitsvalgt etter lov- og avtaleverket hos arbeidsgiver.  

Begrunnelse: 
“I forhold til” blir veldig ofte brukt feil, og fenomenet har fått en egen beskrivelse, 
“forholdisme”.  
Forholdisme er fenomenet som går ut på å erstatte vilkårlige preposisjoner på norsk 
med uttrykket «i forhold til». Uttrykket blir ellers bare brukt i betydningen 
«sammenliknet med».  
Hvis vi skulle tolket det som står i vedtektene, med riktig bruk av “i forhold til”, så 
hadde setningen blitt: Styret i fagforeningen kan etter de samme kriteriene også 
suspendere et medlem som er tillitsvalgt etter lov- og avtaleverket sammenlignet 
med arbeidsgiver.  
Det gir altså ingen mening.  
Det som menes, er jo at styret i fagforeningen skal kunne suspendere også 
tillitsvalgte som er tillitsvalgte hos arbeidsgiver, altså det vi kaller avtaletillitsvalgte. 
Da må vi skrive det vi mener, og da passer “hos” bedre enn “i forhold til”.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Styret i fagforeningen kan etter de samme kriteriene også suspendere et medlem 
som er tillitsvalgt etter lov- og avtaleverket overfor arbeidsgiver.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.2 
Forslagsnr: #42 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset og vedkommende kan ikke inneha 
tillitsverv i noen av forbundets organer eller være tillitsvalgt etter lov- og avtaleverk i 
forhold til arbeidsgiver. 

Endre “i forhold til” til “hos” 

Begrunnelse: 
Feil bruk av i "forhold til" 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset og vedkommende kan ikke inneha 
tillitsverv i noen av forbundets organer eller være tillitsvalgt etter lov- og avtaleverk 
overfor arbeidsgiver. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 10 Eksklusjon og suspensjon 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 10 Eksklusjon og suspensjon - § 10.2 
Forslagsnr: #2241 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Andre avsnitt, tredje setning endres til: 
Vedkommende medlem kan anke vedtaket inn for et overordnet organ.   

Begrunnelse: 
I dag står det at et vedtak om suspensjon kan ankes av medlemmet og et mindretall i 
organet. 
Dvs. at hvis suspensjonen er enstemmig vedtatt kan ikke medlemmet anke.  Dette 
kan oppfattes rettsløst og forslaget er at ordene «og et mindretall i» fjernes. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En kan ikke idømmes tillit.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - Ingress 
Forslagsnr: #2658 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fagforeningen skal ivareta og fremme medlemmenes interesser innen sitt 
virkeområde, og gjennomføre sitt arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og 
handlingsprogram og vedtak fattet av foreningens Årsmøte og medlemsmøte. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet Tromsø opplevde i 2018 å bli kneblet av forbundsledelsen i 
forbindelse med uravstemningen til ny offentlig tjenestepensjon. Her fikk 
fagforeningen beskjed om at, før resultatet var godkjent, var det i strid med vedtak 
fattet i overordnet organ og anbefale medlemmene å stemme nei til en ny 
pensjonsordning fagforeningen mente ville være dårlig for veldig mange av våre 
medlemmer. Det bør være et viktig prinsipp at debatten i en uravstemning er åpen 
og fri, og at fagforeningsstyret bør, på lik linje som forbundsstyret, få muligheten til 
å anbefale medlemmene i foreningen å stemme ja eller nei. 
 
Det er også den siste tiden blitt mer målstyring i forbundet. Fagforenignene ute får 
flere og flere oppgaver tredd ned over hodet og blir fortalt hva vi må gjøre. 
Fagforeningene vet best selv hva som er behovet for godt fagforeningsarbeid og er 
fullt i stand til å vedta de vedtak som skal til for å drive godt fagforeningsarbeid.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er avhengig av å fremstå utad som ett samlet forbund. Fagforbundet 
er en demokratisk organisasjon, hvor medlemmene velger sine tillitsvalgte på alle 
nivåer, gjennom representasjon.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - Ingress 
Forslagsnr: #43 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsplan og vedtak fattet av 
overordnet organ. 

Endre til: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsplan og vedtak fattet av 
landsmøtet.  

Begrunnelse: 
Overordnet organ i dette tilfelle, er regionstyret, forbundsstyret og landsstyret, slik 
det har vært praktisert. Det er ikke spesifisert hva som er overordnet og 
underordnet organ av disse, i vedtektene.  
De som sitter fra forbundsregionen i landsstyret og forbundsstyret, er ikke forpliktet 
til å innhente innspill fra fagforeningene/forbundsregionen i forkant av møter som 
skal avholdes, eller saker som skal avgjøres som angår fagforeningene. De har derfor 
ingen påvirkningskraft, og er ofte heller ikke klare over hvilke saker som skal 
behandles. Fordi informasjonsflyten går oppover, og ikke nedover i organisasjonen, 
hvis vi definere fagforeningene som nederst, og AU sentralt som øverst i 
organisasjonen.  
Det betyr at fagforeningene blir forpliktet, og tillitsvalgte kan faktisk ekskluderes, 
slik som vedtektene står nå, av vedtak fattet i “overordnet organ”.  
Derfor mener vi at det er feil at fagforeningene skal gjennomføre sitt arbeid etter 
vedtak fattet i “overordnet organ”, dersom det betyr landsstyret og forbundsstyret, 
siden fagforeningene ikke har medbestemmelse der.  
Dersom det er snakk om representantskap på forbundsregion, eller landsmøte, så 
har fagforeningene medbestemmelse og påvirkningsmuligheter der, og da mener vi 
det er riktig at vedtak fattet der, skal fagforeningene forholde seg til, fordi det er 
våre overordnede organ.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at det kan fattes vedtak mellom landsmøteperiodene ved behov der 
dette er nødvendig.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2 
Forslagsnr: #44 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Følgende oppgaver skal ivaretas av fagforeningen i henhold til vedtektene og vedtak i 
overordnet organ: 

Endres til: 

Følgende oppgaver skal ivaretas av fagforeningen i henhold til vedtektene og 
landsmøtevedtak: 

Begrunnelse: 
Overordnet organ i dette tilfelle, er regionstyret, forbundsstyret og landsstyret, slik 
det har vært praktisert. Det er ikke spesifisert hva som er overordnet og 
underordnet organ av disse, i vedtektene.  
De som sitter fra forbundsregionen i landsstyret og forbundsstyret, er ikke forpliktet 
til å innhente innspill fra fagforeningene/forbundsregionen i forkant av møter som 
skal avholdes, eller saker som skal avgjøres som angår fagforeningene. De har derfor 
ingen påvirkningskraft, og er ofte heller ikke klare over hvilke saker som skal 
behandles. Fordi informasjonsflyten går oppover, og ikke nedover i organisasjonen, 
hvis vi definere fagforeningene som nederst, og AU sentralt som øverst i 
organisasjonen.  
Det betyr at fagforeningene blir forpliktet, og tillitsvalgte kan faktisk ekskluderes, 
slik som vedtektene står nå, av vedtak fattet i “overordnet organ”.  
Derfor mener vi at det er feil at fagforeningene skal gjennomføre sitt arbeid etter 
vedtak fattet i “overordnet organ”, dersom det betyr landsstyret og forbundsstyret, 
siden fagforeningene ikke har medbestemmelse der.  
Dersom det er snakk om representantskap på forbundsregion, eller landsmøte, så 
har fagforeningene medbestemmelse og påvirkningsmuligheter der, og da mener vi 
det er riktig at vedtak fattet der, skal fagforeningene forholde seg til, fordi det er 
våre overordnede organ.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at det kan fattes vedtak mellom landsmøteperiodene ved behov der 
dette er nødvendig.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

168 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - Ingress 
Forslagsnr: #127 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Fagforeningen skal: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsplan og vedtak fattet av 
overordnet organ. 

Endre til: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsplan og vedtak fattet av 
landsmøtet.  

Begrunnelse: 
Overordnet organ i dette tilfelle, er regionstyret, forbundsstyret og landsstyret, slik 
det blir praktisert. Det er ikke spesifisert hva som er overordnet og underordnet 
organ av disse, i vedtektene.  
De som sitter fra forbundsregionen i landsstyret og forbundsstyret, er ikke forpliktet 
til å innhente innspill fra fagforeningene/forbundsregionen i forkant av møter som 
skal avholdes, eller saker som skal avgjøres som angår fagforeningene. 
Fagforeningene har derfor ingen påvirkningskraft, og er ofte heller ikke klare over 
hvilke saker som skal behandles. Fordi informasjonsflyten går oppover, og ikke 
nedover i organisasjonen, hvis vi definere fagforeningene som nederst, og AU 
sentralt som øverst i organisasjonen.  
Det betyr at fagforeningene blir forpliktet, og tillitsvalgte kan faktisk ekskluderes, 
slik som vedtektene står nå, av vedtak fattet i “overordnet organ”.  
Derfor mener vi at det er feil at fagforeningene skal gjennomføre sitt arbeid etter 
vedtak fattet i “overordnet organ”, dersom det betyr landsstyret og forbundsstyret, 
siden fagforeningene ikke har medbestemmelse der.  
Dersom det er snakk om representantskap på forbundsregion, eller landsmøte, så 
har fagforeningene medbestemmelse og påvirkningsmuligheter der, og da er det 
riktig at vedtak fattet der, skal fagforeningene forholde seg til, fordi det er våre 
overordnede organ.  
 
En annen løsning enn å stryke, er å utvide fagforeningers 
påvirkningsmulighet/medbestemmelse i LS, FST, men det kan hende blir veldig 
byråkratisk i en så stor organisasjon som vi er.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

169 

Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at det kan fattes vedtak mellom landsmøteperiodene ved behov der 
dette er nødvendig.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1 
Forslagsnr: #2794 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Som hovedregel etableres det fagforeninger innenfor virksomhetens område. 

Fagforeningens navn skal være Fagforbundet, virksomhetens navn. 

Begrunnelse: 
Dagens endringer med fraksjoneringer og dannelse av nasjonale selskaper har 
vanskeliggjort medlemsoppfølgning, der medlemmer tilhører en geografisk 
avgrenset fagforening. Fagforeningen har ofte liten kompetanse på de ulike 
tariffområdene. Det er også vanskelig å tilknytte seg styremedlemmer med 
tariffkompetanse som sitter i en annen kommune eller fylke. 
Ved endring av hvor medlemmer skal tilhøre, blir det naturlig med virksomhetens 
navn. 
Dagens ordning legger ikke til rette for et naturlig navn, da vår avdeling dekker IKT, 
Norsk Helsenett, Helseforetak, Sykehusinnkjøp og  Sykehusapotek. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En slik endring vil medføre en mangedobling av antall fagforeninger. Fagforeningen 
trenger ikke kompetanse på det enkelte tariffområdet, dette er det klubbene som 
skal ha.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1 
Forslagsnr: #2863 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
Medlemmer i en landsdekkende forening kan ha verv i en lokalforening. 

Begrunnelse: 
Mange kan ha kunnskaper samt et sterkt engasjement og ønske om å bidra i en 
lokalforening. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette kan ikke sammenlignes med å ha verv i et overordnet organ, og vil medføre at 
man vil kunne ha verv i to fagforeninger.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1 
Forslagsnr: #2879 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
SEKSJONSARBEIDET 

Vi foreslår at det yrkesfaglige arbeidet organiseres i en yrkesseksjon (på alle nivå i 
organisasjonen). 

Begrunnelse: 
Vi foreslår at det yrkesfaglige arbeidet organiseres i en yrkesseksjon (på alle nivå i 
organisasjonen). 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det  vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1.1 
Forslagsnr: #2943 
Fra: FRISØRENES FAGFORENING 

Forslag: 
Forslag: 
Alle forslag som går på å legge ned Landsdekkende fagforeninger må stemmes ned. 

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
Som yrkesgruppe har frisører en kort yrkeskarriere. Mye av grunnen til dette er 
mangelfull lovgivning om kjemikalier i kosmetikk, frisørers gjentatte eksponering 
for nevnte kjemikalier, og vern mot skade/sykdom. Frisørenes Fagforening legger 
ned stor innsats innen HMS-arbeid for å opplyse medlemmer. Vi gir opplæring til 
fremtidige frisører (skoleelever) og vi knytter kontakter innenfor helse og forskning. 
Vi forsøker å påvirke lovgivning, utdanning og de som produserer/ leverer til 
bransjen. Som fagforening kan vi tilby de tillitsvalgte kurs som er tilpasset hvordan 
bransjen fungerer, med tanke på forskjellige lønnssystem og diverse, og dermed 
medlemmenes virkelighet og hverdag. 
 
De fleste spørsmålene fra, og utfordringene for våre medlemmer er knyttet opp til 
hvordan bransjen/ arbeidsgiverne opererer, til spørsmål om lønn og HMS direkte 
knyttet til faget. Frisørfaget har dessverre lav status i samfunnet. Som 
fagforening frykter vi at våre medlemmer som yrkesgruppe vil forsvinne enda mer i 
mengden enn vi allerede føler vi gjør på områder som minstelønn og 
lavtlønnstillegg.  
 
Nedleggelse av Frisørenes Fagforening vil bety et stort tilbakeskritt i medlemspleien 
og vårt mål om at frisører skal samle seg som gruppe, ikke bare se på hverandre som 
konkurrenter. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette anses ikke som et forslag til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1.2 
Forslagsnr: #900 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Tillegg: Medlemmer hos en arbeidsgiver som ikke er innenfor et og samme 
geografiske avgrenset område i h.h.t §11.1.1 skal forbundsregionen (fylkeskretsen) 
vedta medlemstilhørighet. 

Begrunnelse: 
Vi har for tiden store utfordringer med mange koordineringsledd og det er mange 
foreninger involvert. Ved å samle medlemmene hos en arbeidsgiver i en og samme 
forening vil vi få færre og mindre koordineringsledd.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr. tid et klubb-prosjekt som ser på denne problemstillingen, og forbundet 
må avvente erfaringene fra dette.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1.2 
Forslagsnr: #2807 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Organiseringen av fagforeningen bør følge arbeidsgivers organisering, der det er 
mest hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
Som 11.1.1 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er klubbenes rolle. Forslaget vil medføre svært mange fagforeninger.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.1.4 
Forslagsnr: #2710 
Fra: FAGFORBUNDET AVD. 262 FLORA 

Forslag: 
Val av HTV 

  

Ynskje om presisering av korleis avhalde val av hovedtillitsvalde/fellestillisvalde i 
Fagforbundets vedtekter. 

Innleiing: 

Det har over fleire år eg har vært eit tema på hovedtillitsvald samlingar temaet korleis 
skal valet av hovedtillistvalde skal foregå. Det har frå avd 262 vært stilt same spørsmål 
både til fylke/region. Erfaringa er at i gamle fylkesregionen Sogn og Fjordane tolker og 
utfører ein val av hovedtillitsvalde på fleire ulike måtar. 

Det er grunnen til at styre i avd 262 no ynskjer ei presisering i vedtektene om korleis 
valet skal foregå. 

  

I fagforbundets vedtekter § 11.1.4  står det følgande «Fagforeningen skal sørge for at 
tillitsvalgtapparatet bygges opp etter gjeldene hovedavtale, jf. §§11.5.2. og 11.7 

Ein hovedavtale er avtale mellom to eller fleire parter. Til dømes står det i 
hovedavtalen mellom Fagforbundet/LO og KS under § 2-3  definisjon Hovedtillitsvalgt 
følgande; Tillitsvalgt som er valgt/utpekt av medlemmane i sin 
arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og å bistå de tillitsvalgte i deres arbeid 
overfor kommunen/fylkeskommunen, jf. HA del B § 3-3 d.) 

Denne setninga i HA skaper ei oppleving er at det er alle medlemmar innanfor eit 
tariffområde som skal velje den Hovedtillitsvalde. Styret i avd 262 meiner det er 
vedtektene som skal styre korleis valet skal foregå og ikkje ein avtale mellom to eller 
fleire parter. 

Det som står i HA seier noko om kva retter og plikter Fagforbundet har. Kva type 
tillitsvaldsordningar, struktur og frikjøp ein har krav på og kva moment som skal 
takast med i forhandlingar om struktur og frikjøp. 

I Fagforbundets vedtekter 11.7.2. står det; 
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Medlemmene ved den enkelte virksomhet/undervirksomhet utgjør klubben og velger 
sine tillitsvalgte etter regelen i den enkelte hoved avtale (HA del B § 3-3) 

Opplevinga u.t. har er at det er denne setninga som skaper usikkerhet og diskusjon. 

  

Når ein ser på dei ulike vala i organisasjonen så er det dei tilsette på ein arbeidstad 
som vel sin tillitsvald person. Den tillitsvalde representerer sine medlemmar. 

Årsmøtet vel styre som skal representere medlemmane på vegne av dei og 
representantar som skal representere fagforeininga på regionsniva. Vidare er det disse 
representantane som vel tillitsvalde på regionsns nivået. Regionens tillitsvalde 
representerer så vidare opp i organisasjonen. 

Styret i avd 262 ynskjer derfor at det skal komme ei presisering som er lik for heile 
forbundet om korleis val av HTV/fellestillitsvald. Det som står skrevet i HA  mellom KS 
og Fagforbundet/LO del B § 3-3 har ikkje noko direkte innverknad på korleis sjølve 
valet skal utførast. 

  

  

Forslag til korleis velje hovedtillitsvald og fellestillitsvald. 

Ved evt gjenval: 

1.       Leiar og styre undersøk blant dei tillisvalde og tek stilling til om sittande 
hovedtillitsvald har tillit og utifrå det skal spørjast om å stille til gjenval. 

2.       kandidaten til vervet vert valt på ei tillitsvalgt samling av tillitsvalde innafor det 
aktuelle tariff området. 

Ved nyval: 

1.       Leiar og styre finn kandidater blant tillitsvalde innan det aktuelle tariffområdet. 
Dersom det ikkje er tillitsvalde som ynskjer å ta på seg vervet kan andre medlemmar i 
Fagforbundet spørjast. 

2.       Dersom fleire kandidater ynskjer vervet skal aktuelle kandidater inn til samtale 
med styret. 

3.       Fleire kandidater kan være aktuelle og stille til val. 
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Helsing 

På vegene av styre i Fagforbundet avd 262 Flora 

Maj Linn Selvik 

-leiar- 

Begrunnelse: 
Det har over fleire år eg har vært eit tema på hovedtillitsvald samlingar temaet 
korleis skal valet av hovedtillistvalde skal foregå. Det har frå avd 262 vært stilt same 
spørsmål både til fylke/region. Erfaringa er at i gamle fylkesregionen Sogn og 
Fjordane tolker og utfører ein val av hovedtillitsvalde på fleire ulike måtar. 
 
Det er grunnen til at styre i avd 262 no ynskjer ei presisering i vedtektene om 
korleis valet skal foregå. 
 
 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er regulert i Hovedavtalen 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2 
Forslagsnr: #2692 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Følgende oppgaver skal ivaretas av fagforeningen i henhold til vedtektene og vedtak 
i overordnet organ:  

11.2.1 Arbeidsoppgaver i forhold til lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og lov- og 
avtaleverket. (Se retningslinjer til § 11.2.1)  

11.2.2 Likestilling og likeverd.  

11.2.3 Yrkespolitisk påvirkning.  

Begrunnelse: 
Ansvaret for yrkesfaglige tilbud herunder etter- og videreutdanning blir et rent 
seksjonsansvar.? Begrunnelsen er at både fagforening og seksjon per i dag skal gi 
tilbud på samme område til de samme medlemmene og at det til dels er 
dobbeltarbeid og dels overlappende/uklare ansvarsområder.? I tillegg er det behov 
for koordinering mellom seksjon og fagforening hvis man skal framstå som et 
forbund overfor medlemmene og sammen få til det best sammensatte yrkesfaglige 
tilbudet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende. Se for øvrig forbundsregionens begrunnelse.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.4 
Forslagsnr: #2280 
Fra: Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim 

Forslag: 
Tilleggsforslag: 

Legge til «som ikke omfattes av arbeidsgivers plikt jf. AML § 4-2.» 

Sånn at teksten blir: 

«Yrkesorganisatorisk, yrkespolitisk og yrkesfaglige tilbud herunder etter- og 
videreutdanning og annen opplæring som ikke omfattes av arbeidsgivers plikt jf. 
AML § 4-2.» 

Begrunnelse: 
 
Begrunnelse: Kompetanse har vært et viktig ledd i lønnskampen i Norge, og bør 
fortsatt være det. Balansen mellom hva som er arbeidsgivers plikt jf. 
kompetanseutvikling og hva yrkesseksjonene skal bruke tid og ressurser på er 
imidlertid viktig. Fokus bør være på å få arbeidsgiverne til å større ansvar for 
kursing og kompetanseheving; yrkesseksjonenes oppgave i så måte må være å utøve 
press på arbeidsgiverne heller enn å ta jobben med kursing av medlemmene. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Yrkesseksjonene skal gi faglige argumenter til de valgte etter hovedavtalene, også på 
de områdene som arbeidsgiver plikter å gi opplæring på.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.4 
Forslagsnr: #2805 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Tekst i 11.2.4 flyttes til 13.5 

Nytt 11.2.4: innspill til yrkesfaglige, yrkespolitiske problemstillinger, herunder etter- og 
videreutdaning og annen opplæring. 

 

Begrunnelse: 
 
Tekst i 11.2.4 flyttes til 13.5 
Med en yrkesfaglig gruppe-tilhørighet er det mer akseptabelt å ha et medlemsmøte i 
faggruppen i arbeidstiden fremfor et rent medlemsmøte 
På et høyere utdanningsnivå etterlyses det mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. 
Dette er spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv osv 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning er tilfredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.6 
Forslagsnr: #276 
Fra: Fagforbundet Helse Sydvest, avd. 468 

Forslag: 
Retningslinjer til §11.2.6; LOs 40-årsmerke med diplom: Fagforbundet bør opprette 
eget 40-års merke også for medlemmer som tidligere var org. i Norsk 
Hjelpepleierforbund/Norsk Helse- og Sosialforbund. 

Begrunnelse: 
Hjelpepleiere som ble overført Fagforbundet  i 2003 vil ikke oppnå 40 års merke; 
skaper ulikheter. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Helse og sosial var et YS forbund. Når disse medlemmene når 40 års medlemskap 
som organiserte vil de ikke være sammenhengene organisert innen LO i 40 år. 
Dette er det i tilfelle LO som må endre i sine retningslinjer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.6 
Forslagsnr: #380 
Fra: Fagforbundet Rogaland 

Forslag: 
Etter 25 års medlemsskap i Fagforbundet skal medlemmet få tildelt Fagforbundets 
jubileumsmerke med diplom. 

Endres til: Etter 25 års sammenhengende medlemsskap i Fagforbundet skal 
medlemmet få tildelt Fagforbundets jubileumsmerke med diplom. 

Begrunnelse: 
Det kommer ikke tydelig nok frem av retningslinjene at det skal være 
sammenhengende medlemskap. 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oversendes Forbundsstyret 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.6 
Forslagsnr: #2082 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 
Medlemsverving og medlemsoppfølging 

Endres til: 
Medlemsorganisering og medlemsoppfølging 

Begrunnelse: 
Begrepet verving er en pasifiserende effekt på nye medlemmer og beskriver dårlig 
hva arbeiderkampen og fagbevegelsen handler om. Fagforbundet skal organisere og 
aktivisere sine medlemmer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Verving er aktiviteten for å få medlemmene inn, Fagforbundet skal aktivisere sine 
medlemmer. Dette er ivaretatt i vedtektene og organisasjonsutviklingen. Begrepene 
organisering, verving og aktivisering er alle benyttede begreper, men benyttes 
avhengig av konteksten.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.6 
Forslagsnr: #2659 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Medlemsorganisering og medlemsoppfølging 

Begrunnelse: 
Medlemmene skal organiseres og aktiviseres inn i fagbevegelsen. Verving har en 
pasifiserende effekt for nye medlemmer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Verving er aktiviteten for å få medlemmene inn, Fagforbundet skal aktivisere sine 
medlemmer. Dette er ivaretatt i vedtektene og organisasjonsutviklingen. Begrepene 
organisering, verving og aktivisering er alle benyttede begreper, men benyttes 
avhengig av konteksten.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.6 
Forslagsnr: #2736 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Medlemsverving og medlemsoppfølging 

Endres til: 

Medlemsverving Medlemsorganisering og medlemsoppfølging 

Begrunnelse: 
Medlemmene skal organiseres og aktiviseres inn i fagbevegelsen 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Verving er aktiviteten for å få medlemmene inn, Fagforbundet skal aktivisere sine 
medlemmer. Dette er ivaretatt i vedtektene og organisasjonsutviklingen. Begrepene 
organisering, verving og aktivisering er alle benyttede begreper, men benyttes 
avhengig av konteksten.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.8 
Forslagsnr: #2873 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
-tilrettelegge for at tillitsvalgte får yrkesfaglig kompetanse. 

Forslag: Ansvar bør ligge på yrkesseksjonsstyret i samarbeid med 
opplæringsansvarlig og regionens yrkesseksjonsleder dersom yrkesseksjonsleder 
ikke er frikjøpt. . 

Begrunnelse: 
ikke lett å få til når en ikke er frikjøpt 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette ivaretas av § 11.8.2 og 11.2.4 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.8 
Forslagsnr: #2874 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
-sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og det forhandlingsmessige. 

Forslag: Ansvar bør ligge på HTV dersom yrkesseksjonsleder ikke er frikjøpt 

Begrunnelse: 
De har mer kontakt med politikere og arbeidsgivere i KS. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette ivaretas av § 11.8.2 og 11.2.4. Det er tillitsvalgte etter hovedavtalene som har 
kontakt med arbeidsgiver. Yrkesseksjonene skal gi yrkesfaglige argumenter til de 
tillitsvalgte etter hovedavtalene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2693 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Arbeid knyttet til unge medlemmer og pensjonister  

Begrunnelse: 
Begrepet «ungdom» er ikke dekkende.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepet «ungdom» anses dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #960 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1012 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1071 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1113 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1172 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1229 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1286 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1366 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1430 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1457 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg  
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 

§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1523 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1583 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

202 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1709 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1771 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1819 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1856 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #1922 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2008 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2025 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

209 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2084 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistarbeid 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 

§ 11.2.10 Ungdomsarbeid 
§ 11.2.11 Pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
Det er ingen logisk grunn til at ungdom og pensjonister skal stå under samme 
paragraf. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2138 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2176 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2233 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2391 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2448 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2530 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #2613 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 11.2.10    Ungdom- og pensjonistutvalg 
Foreslås endret ved at disse to utvalg skilles ut til hver sin paragraf: 
 
§ 11.2.10 Ungdomsutvalg 
§ 11.2.11 Pensjonistutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.2.10 
Forslagsnr: #3158 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
§ 11.2.10 deles og blir som følger: 

§ 11.2.10 ungdomsarbeid 

§ 11.2.11 pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
Ønsker å skille ungdom og pensjonistarbeid i hver sin paragraf 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragrafen omhandler oppgavene fagforeningene skal ivareta. Forslaget innebærer 
ingen realitetsendring for ivaretagelse av oppgavene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3 
Forslagsnr: #3580 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Da valg ikke lenger gjennomføre på konferansene, er henvisningene i 11.3.4 ikke 
lenger gyldige. Det foreslås derfor at alle valgene som foretas av årsmøtet samles og 
beskrives under paragraf «11.3 Årsmøtet»  

Ny 11.3.4 Følgende valg foretas på årsmøtet:   

• Fagforeningsstyre, jfr. § 11.3.5   
• Yrkesseksjonsstyrene, jf. § 11.3.6   
• Ungdomsutvalg, jf. § 11.3.7   
• Pensjonist- og uføreutvalg, jf. 11.3.8   
• Valgkomite, jf. 11.3.9   

• Revisor og vara, jf. § 11.3.10   

Alle valgene gjennomføres slik at ikke hele styret/utvalget er på valg i samme årsmøte, 
jf. Retningslinjene til § 11.3.5.   

Ny § 11.3.5   

• Årsmøtet velger styre med følgende sammensetning: Leder, nestleder, 
opplæringsansvarlig, kasserer, ledere for yrkesseksjonene, leder av 
ungdomsutvalget og leder av pensjonist- og uføreutvalget. Leder av 
ungdomsutvalget må være 30 år eller yngre. Det er anledning til å heve 
aldersgrensen til 33 år dersom det ikke finnes kandidater som er yngre.   

• Årsmøtet velger i tillegg nødvendig antall styremedlemmer. Minst 
ett av styremedlemmene skal inneha tillitsverv etter en hovedavtale.   

• Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 år.   
• Det velges vara i rekke. For ledere av yrkesseksjonene, leder av 

ungdomsutvalget og leder av pensjonist- og uføreutvalget velges personlige 
vararepresentanter som er nestledere.   

Årsmøtet avgjør selv hvilke funksjoner som skal velges ved særskilte valg og antall 
styremedlemmer og varamedlemmer. Det skal ved valgene tilstrebes god 
representasjon av tillitsvalgte og medlemmer fra de ulike yrkesseksjoner og 
virksomhetsområder som fagforeningen dekker.   

11.3.6 Yrkesseksjonenes styrer velges av årsmøtet. Dersom det ikke er 
medlemsgrunnlag for å velge et styre, velges leder med vara, jf. § 11.3.5.   

11.3.7 Ungdomsutvalgets representanter velges av årsmøtet. Dersom det ikke er 
medlemsgrunnlag for å velge et utvalg, velges leder med vara, jf. § 11.3.5.   



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

219 

11.3.8 Pensjonist- og uføreutvalgets representanter velges av årsmøtet. Dersom det 
ikke er medlemsgrunnlag for å velge et utvalg, velges leder med vara, jf. § 11.3.5.   

Eksisterende vedtekter § 11.3.5 til 11.3.9 får ny nummerering som følge av forslaget, 
hhv §11.9 til 11.13.  

Begrunnelse: 
Da valg ikke lenger gjennomføre på konferansene slik som i landsmøteperiodene før 
2017, er henvisningene i 11.3.4 ikke lenger gyldige. Det foreslås derfor at alle 
valgene som foretas av årsmøtet samles og beskrives under paragraf «11.3 
Årsmøtet». Det fremstår mer ryddig at valgene som foretas av årsmøtet, også 
beskrives under «Årsmøtet». Forslaget innebærer at de tre første avsnittene i § 
11.5.1 flyttes.   
 
Det foreslås å ta inn en presisering av at minst ett av styremedlemmene skal inneha 
tillitsverv etter en hovedavtale.?Dette begrunnes med at tidligere ordlyd har ført til 
en del misforståelser og blant annet har blitt forstått som at dette har vært et 
særskilt verv i styret.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.1 
Forslagsnr: #2676 
Fra: Oslo Sporveiers Arbeiderforening 

Forslag: 
Forslaget fremmes til: Vedtekter eller disses retningslinjer 
Henvisning til: 
Vedlegg 2 2020 13 Vedtekter Fagforbundet 2017-2021, §11.3.1 
Forslag: 
Foreninger og klubber skal kunne avholde referatårsmøte der det er ønskelig. 

Begrunnelse: 
Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) har i flere tiår avvikla årsmøtene i to møter 
– ett årsmøte på kveld med påfølgende referatårsmøte dagen etter (dagtid). 
Denne måten å avvikle årsmøter er begrunna med at OSA vil ha ett best mulig 
demokratisk system i Sporveien med døgnkontinuerlig drift. Dette gir medlemmer 
mulighet til å bli involvert og informert om klubbens/foreningas aktiviteter. Dette 
inkluderer budsjett/regnskap, studievirksomhet, drift av feriehjem, SOS-barnebyer, 
politisk aktivitet, beretning, bevilgninger.?Valgordninga gir også mulighet til at flere 
kan delta i valget av tillitsvalgte. 
Valg er gjennomført ved at det blir delt ut stemmesedler med valgkomiteens 
innstilling og medlemmene legger denne i (låsbar) valgurne. Ved benkeforslag føres 
navnet på foreslått inn på valgseddelen. Etter gjennomført valg på hovedårsmøtet 
låses valgurna og oppbevares trygt til referatårsmøtet. 
Referatårsmøtet avvikles som årsmøtet, med ett viktig unntak: det er ikke mulig å 
komme med endringsforslag. Hverken på budsjett, beretninger, innkomne forslag 
eller valgliste. Det redegjøres for eventuelle endringsforslag fra hovedårsmøtet og 
disse stemmes det over. 
Valget gjennomføres ved at det redegjøres for valglista og de benkeforslag som 
(eventuelt) er innkommet og det velges på samme måte som på hovedårsmøtet. Det 
er ikke mulig å fremme nye kandidater. 
Opptelling skjer på ordinær måte etter referatårsmøtet med tellekorps. 
  
I «Retningslinjer til vedtektene 2017 - 2021», punkt «Andre retningslinjer 
Retningslinjer for valg og avstemninger i Fagforbundet» er det redegjort for 
valgordning.? Denne valgordninga er ikke mulig hvis årsmøte avvikles som 
referatårsmøte. 
Valgordninga er heller ikke i tråd med § 11.3.1 hvor ordlyden er «Årsmøtet er 
fagforeningens høyeste organ. Det er medlemmene i fagforeningen som bestemmer 
hvordan de vil avholde sitt årsmøte.». 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at årsmøtet arrangeres som ett møte, der alle årsmøtesaker blir 
behandlet og at deltakerne har klart for seg utfallet av sakene når møtet er over. 
Dagens ordning bygger opp under medlemsdemokratiet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.2 
Forslagsnr: #3371 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Årsmøte annethvert år: 

Ordinært årsmøte skal avholdes senest 31. januar, annethvert år.  

Begrunnelse: 
Årsmøte annethvert år vil gi større forutsigbarhet og kontinuitet for styret. 
Det vil også føre til mindre arbeidsbelastning og bedre ressursbruk. Det vil også 
henge bedre sammen med avviklingen av Forbundsregionens Regionmøte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Årsmøtet er en viktig arena for medlemsdemokratiet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.2 
Forslagsnr: #441 
Fra: FAGFORBUNDET MÅSØY 

Forslag: 
Forslag til forandring på når Årsmøtet skal være avholdt.  

Dagens tekst er: "Ordinært årsmøte skal være avholdes senest 31. januar". 

Vi vil forandre det til "Ordinært årsmøte skal avholdes senest 15. februar"  

Begrunnelse: 
Vi synes det er for knapp tid til å få varslene og innkallingen sendt ut, samt årsmøte 
papirene ferdig til man skal ha avholdt årsmøte. Når innkallingen til årsmøtet 
sendes ut skal alle papirer til årsmøtet være ferdig behandlet av styret.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette har innvirknig/ sammenheng med gjennomføring av representantskap/ 
regionsmøte. Vedtektene åpner for å søke om utsatt årsmøte, jf. § 13.4.2. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.2 
Forslagsnr: #1614 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Frist for avholdelse av årsmøter bør flyttes til utgangen av februar. 

Begrunnelse: 
 Dette gjør det mindre travel for foreningene til å ferdigstille regnskap, årsberetning 
etc 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette har innvirknig/ sammenheng med gjennomføring av representantskap/ 
regionsmøte. Vedtektene åpner for å søke om utsatt årsmøte, jf. § 13.4.2. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.3 
Forslagsnr: #902 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Forslag: 

Sakspapirer til årsmøtet skal formidles til medlemmene 7 dager før årsmøtet. 

Begrunnelse: 
Det er frister på utsendelse av saker til ulike møter, men ingen frist for årsmøtet.  
Dette er hensiktsmessig for at medlemmene skal kunne forberede seg godt til saker 
før møtet.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Innkalling til årsmøtet og utsendelse / tilgjengeliggjøring av sakspapirer må skje 
med minst 7 dagers varsel.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #540 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Valg av yrkesseksjonstyrene og ungdomsutvalg går ut.  

Begrunnelse: 
Det er en stor utfordringer å få på plass styrer i seksjoner og utvalg på lokalt nivå. Og 
om man har navn på blokka er det veldig vanskelig å få det til å fungere. Vi mener at 
det i styret må velges en ansvarlig for hver seksjon og ungdomsutvalg. Hovedstyret 
må ta et større felles ansvar for det yrkesfaglige arbeidet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det  vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

227 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #603 
Fra: Fagforbundet Ål 

Forslag: 
nytt kulepunkt etter rivisor og vara: 

det velges et styre i yrkesseksjonene, der dette er mulig 

Begrunnelse: 
i små foreninger er det vanskelig å til et helt styre i seksjonenen. dvs at det blir et 
brudd på vedtektene 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i vedtektene 11.8.1 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2677 
Fra: Oslo Sporveiers Arbeiderforening 

Forslag: 
Forslaget fremmes til: Vedtektene, § 6 Medlemskap og/eller § 11 Fagforeningen 
Henvisning til: 
6.1.1 Alle innenfor forbundets organisasjonsområder kan tas opp som medlem, jf. § 
4. (Se retningslinjer til § 6.1.1.) 
Og: 
11.3.4 Følgende valg foretas på årsmøtet: 
Forslag: 
Til paragraf 11.3.4 Følgende valg foretas på årsmøtet  (…) foreslås tilleggssetning: 
Medlemmer av andre forbund kan ikke velges som tillitsvalgt i foreningen. 

Begrunnelse: 
At medlemmer fra andre forbund kan velges inn som tillitsvalgt skal ikke 
forekomme i Fagforbundet. Dette er i strid med Fagforbundets egne vedtekter om 
lojalitet og holdninger til verdigrunnlaget vi som organisasjon og tillitsvalgte 
arbeider ut i fra. Konkurrerende forbund kan bruke denne muligheten til å 
undergrave Fagforbundets tillitsvalgtes rolle i viktige saker og svekke styrken og 
tilliten ovenfor våre egne medlemmer og i trepartssamarbeidet. 
Et dobbelt medlemskap hos tillitsvalgte kan også skape en konfliktsituasjon hos den 
enkelte som gjør det vanskelig å utføre sitt verv og kan skape lojalitetskonflikter 
som vil skade både den tillitsvalgte og organisasjonen(e). 
Det er viktig at vi har klare skiller for tillitsvalgte mellom de ulike forbundene slik at 
våre medlemmer aldri skal være usikre på vårt verdigrunnlag eller lojalitet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
§ 6.1.2 åpner for at medlemmer av andre LO-forbund kan tas opp som 
bimedlemmer. Andre LO-forbund har tilsvarende bestemmelser. Dette forslaget vil 
stenge muligheten for disse medlemmene til å påta seg verv. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2765 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
....yrkesseksjoner, virksomhetsområder og tariffområder som fagforening dekker. 

Begrunnelse: 
Ein bør vere spesifik. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens ansvar å sørge for god representasjon. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2804 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
- minst 4 representanter fra ulike yrkesfaggrupper, jf. § 13.5 

Avsnitt: 

Årsmøtet avgjør selv.......og medlemmer fra de ulike yrkesfaggrupper og 
virksomhetsområde som fagforeningen dekker. 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner igjen 
faget sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig 
synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, der disse rullerer som medlemmer i styret, 
mener vi at vi får en høyere yrkesfaglig lokal diskusjon, som kan spilles inn til ønsket 
fra høyere utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. 
Dette er spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv osv 
Endre virksomhetsområdER til virksomhetsområde Dagens endringer med 
fraksjoneringer og dannelse av nasjonale selskaper har vanskeliggjort 
medlemsoppfølgning, der medlemmer tilhører en geografisk avgrenset fagforening. 
Fagforeningen har ofte liten kompetanse på de ulike tariffområdene. Det er også 
vanskelig å tilknytte seg styremedlemmer med tariffkompetanse som sitter i en 
annen kommune eller fylke. 
Ved endring av hvor medlemmer skal tilhøre, blir det naturlig med virksomhetens 
navn. 
Dagens ordning legger ikke til rette for et naturlig navn, da vår avdeling dekker IKT, 
Norsk Helsenett, Helseforetak, Sykehusinnkjøp og  Sykehusapotek. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens ansvar å sørge for god representasjon. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3464 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre tekst:  

11.3.4 Følgende valg foretas på årsmøtet, der det er medlemsgrunnlag til det: 

Begrunnelse: 
Denne § sier noe om at det skal velges styrer/utvalg på alle årsmøter. Realiteten er 
at det er store variasjoner i hvor mange fagforeninger som får til å etablere både 
styrer og utvalg. Presset om å jobbe for å få på plass dette tar mye av tiden de 
tillitsvalgte bruker i fagforeningen. Dette er tid som burde vært brukt på 
oppsøkende virksomhet og medlemspleie. Oppgaven blir gjerne lagt til 
ungdomstillitsvalgt/yrkesseksjonsleder dersom ikke valgkomitee finner noen før 
årsmøtet er gjennomført.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Der det ikke finnes medlemsgrunnlag eller potensielle kandidater som stiller seg til 
disposisjon, er det heller ikke mulig å fylle dette vervet. Det er valgkomiteens ansvar 
å sørge for kandidater til alle verv der dette er mulig. En slik untaksbestemmelse vil 
kunne medføre at valgkomiteen ikke bestreber seg på å finne kandidater til alle verv.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #558 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Forslag om å bytte ut tittelen yrkesseksjonsleder/ leder av ungdomsutvalg og 
pensjonistutvalg mot yrkesseksjonsansvarlig/ 
ungdomsansvarlig/pensjonistansvarlig. Ikke ha et krav om at må ha et styre/utvalg, 
men hvis den ansvarlige vil ha og får til å danne et styre/utvalg er det flott 

Begrunnelse: 
Yrkesseksjonstyrene og utvalgene fungerer dessverre sjelden optimalt. Vi må prøve 
å finne en annen løsning 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3200 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endres til:   

• Pensjonist og uføreutvalg 

  

  

Begrunnelse: 
Det er viktig å synliggjøre at Fagforbundet tar situasjonen til uføre medlemmer  på 
alvor. Aldersspredningen i denne gruppen er stor. Det er ikke lett for de uføre å bli 
sammenliknet med alderspensjonister.  Ved å fremheve gruppen i vedtektene, vil 
uføre føle seg synliggjort og de spesielle utfordringer de har, bli satt på dagsorden 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Denne innstillingen vil endre begrepet «pensjonistutvalg» i øvrige paragrafer hvor 
begrepet benyttes til pensjonist- og uføre utvalg. Dette dreier seg hhv. om 
paragrafene 11.3.4, 11.3.7, 11.5, 11.5.2, 11.5.3, 11.9, 13.2.2, 13.2.4, 13.2.8, 13.3.2, 
13.4.1, 13.4.2, 13.6.2, 14.19.2, 14.19.3, 14.19.4 og 21.2. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3515 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Endres til:  Pensjonist og uføreutvalg 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Denne innstillingen vil endre begrepet «pensjonistutvalg» i øvrige paragrafer hvor 
begrepet benyttes til pensjonist- og uføre utvalg. Dette dreier seg hhv. om 
paragrafene 11.3.4, 11.3.7, 11.5, 11.5.2, 11.5.3, 11.9, 13.2.2, 13.2.4, 13.2.8, 13.3.2, 
13.4.1, 13.4.2, 13.6.2, 14.19.2, 14.19.3, 14.19.4 og 21.2. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #321 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Punkt om yrkesseksjonsstyrene strykes 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #642 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Strekpunkt 2 utgår - yrkesseksjonene 

Begrunnelse: 
Vi foreslår at yrkesseksjonene i lokalforeningene nedlegges, da utgår dette 
strekpunktet 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #366 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
11.3.4 endres til: 

• Fagforeningstyret 
• Yrkesseksjonsledere med personlig vara 
• Ungdomstillitsvalgt med personlig vara 
• Pensjonisttillitsvalgt med personlig vara 
• Valgkomite 
• Revisor og vara 

Begrunnelse: 
Vi mener at vi kan kutte ut og ha egne styrer under yrkesseksjonene på lokalt 
fagforeningsnivå. Med dette mener vi at alle yrkesseksjonsledere med pensjonist og 
ungdom, kan danne sin egen "klubb" som kan jobbe for felles fag/tema kvelder og 
tilbud til medlemmene på lokalt plan. Vi vil ikke gjøre noe med dette på regionsplan, 
men bare på lokalt plan. Vi ser at dette med yrkesseksjonstyrer lokalt, fungerer 
veldig dårlig mange steder. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #390 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalget endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifisere seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #569 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Nytt kulepunkt etter Revisor og vara 

- Det velges et styre i Yrkesseksjonene, der hvor dette er mulig. 

Begrunnelse: 
Vedtektene pr i dag brytes, da det er vanskelig å fylle yrkesseksjon styrene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til vedtektenes § 11.8.1. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #593 
Fra: FAGFORBUNDET NESBYEN 

Forslag: 
en representant fra hver av seksjonene kan representere seksjonene i hovedstyret. 
det velges et styre i yrkesseksjonene der det er mulig 

Begrunnelse: 
vi som er små foreninger har problemer med å få medlemmer inn i verv 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til vedtektenes § 11.8.1. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

241 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #693 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Følgene valg foretas på årsmøte: 

Bytte ut yrkesseksjonsstyrene med: 

- En som representerer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon Helse og sosial 

-En som representerer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon Kirke kultur og oppvekst 

-En som representerer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon Samferdsel og teknisk 

-En som representerer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon Kontor og 
administrasjon 

Ungdomsutvalg erstattes med ungdomstillitsvalgt 

Pensjonistutvalg erstattes med pensjonisttillitsvalgt 

Etter revisor og vare settes inn: Det velges styrer og utvalg for yrkesgruppene, ungdom 
og pensjonister der dette er mulig 

  

Begrunnelse: 
Det er mange fagforeninger som sliter med å få personer inn i de ulike utvalgene.  
En stor andel av fagforeningene har kun ledere i de ulike yrkesseksjoner og utvalg, 
og sliter dermed å oppfylle vedtektene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #733 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Følgende valg foretas på årsmøte: 

Bytte ut yrkesseksjonsstyrene med: 

En som represensterer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon helse og sosial  

En som represnenterer en yrkesgruppe innefor yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst  

En som representerer en yrkesgruppe innenfor yrkesseksjon  samferdsel og teknisk  

En som representerer en yrksgruppe innen for yrkessksjon kontor og administresjon  

Ungdomsutvalgtet erstattes med ungdomstillitsvalgt  

Pensjonistutvalg erstattes med pensjonisttillitsvalgt  

Etter revisor og vara: det velges styrer og utvalg for yrkesgruppene og pesnjonister, der 
dette er mulig.  

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #808 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Tilleggsforslag §11.3.4: Ny setning «Valgperioden er 2 år.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Stor variasjon i hvordan dette praktiseres og en kan potensielt ende 
opp med uhensiktsmessig lange perioder. Vi er avhengig av å rekruttere ny, unge 
mennesker og da kan vi ikke ende opp med å ha valg hvert 2-3 år. Da mister vi lett 
de. 2 års valgperiode sikrer årlige valg. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.5.1. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #828 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Tilleggsforslag §11.3.4: Ny setning «Valgperioden er 2 år.» 

  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: Stor variasjon i hvordan dette praktiseres og en kan potensielt ende 
opp med uhensiktsmessig lange perioder. Vi er avhengig av å rekruttere ny, unge 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.5.1. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #829 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Tilleggsforslag §11.3.4: Ny setning «Valgperioden er 2 år.» 

  

  

  

Begrunnelse: 
       Begrunnelse: Stor variasjon i hvordan dette praktiseres og en kan potensielt 
ende opp med uhensiktsmessig lange perioder. Vi er avhengig av å rekruttere ny, 
unge mennesker og da kan vi ikke ende opp med å ha valg hvert 2-3 år. Da mister vi 
lett de. 2 års valgperiode sikrer årlige valg. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.5.1. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #961 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1013 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1072 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1114 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1173 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1230 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1287 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1367 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1431 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1524 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1584 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1710 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1772 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1820 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1857 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #1923 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2011 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2027 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2139 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2177 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2234 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2392 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2449 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2531 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #2614 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 11.3.4 har bestemmelser om de valg som skal foretas på fagforeningens årsmøtet. 
Her trekkes bl.a. fram 
 
- Pensjonistutvalg jf.§11.9 
 
For å tydeliggjøre utvalgenes sammensetning tilrås å endre henvisningen til 
pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10 : 
 
- Pensjonistutvalg jf. § 11.10. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.4 
Forslagsnr: #3159 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Tydeliggjøre utvalgenes sammensetning. Det foreslås derfor å endre henvisningen 
til pensjonistutvalget fra § 11.9 til § 11.10. 

Begrunnelse: 
Viktig å skille dette i vedtektene 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 3580 foreslår å samle alle valgene som foretas på årsmøtet under § 11.3 
Årsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.5 
Forslagsnr: #2808 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
....ulike yrkesfaggrupper.... 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #249 
Fra: FAGFORBUNDET SEL 

Forslag: 
I foreninger med totalt 600 medlemmer (alle medlemmer) eller fler, skal det velges 
2 revisorer og 1 vara til å revidere fagforeningens regnskap, som har ansvar for at 
revisjonsarbeidet utføres. I foreninger under 600 medlemmer (alle medlemmer) 
velges det 1 revisor og 1 vara. 

Begrunnelse: 
Det er vanskelig å rekruttere 2 revisorer og 1 vara i små foreninger til å revidere 
regnskapet. Vi har sjelden mange revisorer som er medlem i hver forening lokalt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det bør være to til å revidere. Dette for å kvalitetssikre arbeidet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #435 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #449 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #518 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningene kan vedta å benytte offentlig godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

277 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #890 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #962 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1014 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1073 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1115 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1174 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1231 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1288 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1368 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1432 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1458 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1525 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1586 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1711 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1773 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

292 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1821 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1858 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #1924 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2012 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2028 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2140 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2178 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2235 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2393 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2450 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2532 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #2615 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Ny siste setning: 

Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som erstatning for valgt 
revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #3160 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Forslag til ny siste setning: Fagforeningene kan vedta å benytte offentlig godkjent 
revisor som erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
Ikke alle fagforeninger har medlemmer med denne kunnskapen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.6 
Forslagsnr: #3548 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Revisor skal ikke bare se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at 
utbetalinger er gjort i henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. 
Fagforeningen kan i tillegg velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #391 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre indentifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 og 3200 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #559 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Viser til 11.3.4, og det må endres her tilsvarende forslag der 

Begrunnelse: 
§ må følge hverande 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #3465 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre navn/tekst:  

• Ungdomsutvalgets representanter med vara til regionskonferansen for 
ungdom. Ungdomstillitsvalgt skal være en av representantene jf. § 13.6.1. 

  

Endres til: 

Ungdomsutvalgets representanter med vara til regionsmøte for ungdom 
Ungdomstillitsvalgt skal være en av representantene jf. § 13.6.1. 

Begrunnelse: 
Ordlyd og forståelse.  
Det må sikres at ungdomstillitsvalgte og andre tillitsvalgte, får mulighet til å detalj i 
viktige besluttende organer. Derfor er det viktig at ordlyden og navnet på møter gir 
arbeidsgiver en forståelse av viktigheten for deltagelse.  
 
Dette bør endres for de andre også. Altså regional yrkesseksjonskonferanse, regional 
pensjonistkonferanse. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen er at det skal være en konferanse hvor ungdom kan drøfte 
ungdomsrelaterte temaer. Det er hovedavtalene som regulerer tjenestefri, ikke 
vedtektene. Se begrunnelse #3350..  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

309 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #322 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Seksjonsrepresentanten i styret i fagforeningen skal være en av representantene 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #694 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Årsmøte velger også: 

Bytte ut yrkesseksjonsleder med: Den som er valgt til å representere yrkesgruppene 
innenfor den enkelte yrkesseksjon 

Begrunnelse: 
Ønsker å endre yrkesseksjonsstyrer i fagforeningene med representanter innenfor 
de ulike seksjonene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #734 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
  

Bytte ut Yrkesseksjonsleder med den som er valgt til å representere yrkesgruppene 
innenfor den enkelte yrkeksseksjon.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #735 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Bytte ut Yrkesseksjonledere med: Den som er valgt som representant i 
yrkesgruppenen innenfor den enkelte yrkesseksjon  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #820 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
§11.3.7 Årsmøtet velger også: 

– bytte ut seksjonsleder med – den som er valgt til å representere yrkesgruppene 
innenfor den enkelte yrkesseksjon, 

Begrunnelse: 
Ledere i de 4 seksjonene på fagforenings nivå fungerer ikke. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

314 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #2809 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
....Yrkesfaggrupper... 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #3423 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endres til:  Pensjonist og uføres representanter med vara til regionkonferansen for 
pensjonister og uføre.   Pensjonisttillitsvalgt skal vere en av representantene jf. § 
13.6.22 

  

  

Begrunnelse: 
Grunngjeving: 
 
Det er vitig å få inn begrepet uføre då det er mange unge uføre som ikkje 
identifiserer seg som pensjonist. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 og 3200 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.7 
Forslagsnr: #3516 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Avsnitt 4 endres til: Pensjonist og uføres representanter med vara til 
regionkonferansen for pensjonister og uføre. Pensjonisttillitsvalgt skal vere en av 
representantene jf. § 13.6.22 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 og 3200 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.8 
Forslagsnr: #736 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Årsmøtet kan vedta lokal tileggskontigent. 

Slik kontigent godkjennes av forbundsstyret og gjelder i en begrenset periode i 
henhold til søknadsgrunnlag.  

Begrunnelse: 
Vi mener det er viktig at økning av kontigent bør kun være for kortere perioder og 
med en god begrunnelse.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.3.8 
Forslagsnr: #821 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

§11.3.8 – etter forbundsstyret: og gjelder i en begrenset periode i henhold til 
søknadsgrunnlaget 

Begrunnelse: 
Inntektsgrunnlaget i fagforbundet er variable. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3559 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.1 
Forslagsnr: #2683 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Medlemsmøtet/representantskapet holdes så ofte styret gjør vedtak om det, eller 
når minst 10 % av medlemmene krever det. Det skal avholdes 
medlemsmøte/representantskap for å behandle tariffkrav på alle tariffområder.  

Begrunnelse: 
Styret og medlemmene må få avgjøre hvor ofte det er nødvendig med 
medlemsmøter. Tariffoppgjøret er kun annethvert år.    
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene må ta høyde for ulik størrelse på fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.1 
Forslagsnr: #3313 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Medlemsmøtet/representantskapet holdes så ofte styret gjør vedtak om det, eller 
når minst 10 % av medlemmene krever det, minimum to ganger per år. Ett av 
møtene skal behandle tariffkrav på alle tariffområder. 

Begrunnelse: 
Det må blir enklere for medlemmer å kreve medlemsmøte/ representantskapsmøte.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene må ta høyde for ulik størrelse på fagforeningene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.3 
Forslagsnr: #3577 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Stryke siste halvdel av setningen  

11.4.3 Det avholdes egne medlemsmøter i yrkesseksjonene. 

  

Begrunnelse: 
Paragraf 11.7 omhandler klubben. Medlemsmøter på klubb-nivå er ivaretatt i 11.7.5.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.3 
Forslagsnr: #2795 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Det avholdes egne medlemsmøter i faggruppene og ved den enkelte virksomhetene. 

Begrunnelse: 
Klubb-benevnelse må fjernes. Medlemmer og tillitsvalgte etter både vedtekter og 
hovedavtale kjenner seg ikke igjen i "klubben". Erfaringer viser at denne 
benevnelsen fører til mer utrygghet og mindre lokal tilhørighet. (Er vi ikke en del av 
fagforbundet lengre?) 
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, mener vi at vi får en høyere yrkesfaglig 
lokal diskusjon og engasjement. 
I tillegg oppleves "Klubben" som mer negativt ladet, "-nå er det konflikt på gang". 
Denne kommentaren får vi fra medlemmer, tillitsvalgte og ledere. 
Tillitsvalgte må skoleres bedre i arbeidsgivers fullmaktstruktur, fremfor 
benevnelsen klubb. Begrepet klubb oppleves utdatert, umoderne og industrialisert. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 2806 som bryter med rammemodellen 
og som er foreslått "ikke tiltrådt". Klubben er forbundets organisering på 
virksomhetsnivå og kan ikke erstattes med faggrupper.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.3 
Forslagsnr: #3466 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Nytt punkt under § 11.4 medlemsmøte og representantskap:  

Det avholdes egne medlemsmøter i yrkesseksjonene, for unge medlemmer og ved de 
enkelte virksomhetene (Klubbene)   

Begrunnelse: 
Vedtektene sier ikke noe om de unge studenter/lærlinger og elevers muligheter til å 
ha egne medlemsmøter.  
Vi mener det bør være like vedtekter også for fagforbundet ung.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ungdomsorganiseringen kan tilby møteplasser for unge medlemmer som en del av 
ungdommens ansvar for å aktivisere medlemmene. Fagforbundet har en 
yrkesorganisering og ikke en aldersorganisering, derfor er medlemsmøter 
forbeholdt klubben, yrkesseksjonen og fagforeningen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.3 
Forslagsnr: #323 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Ordene "i yrkesseksjonene og" strykes. Setningen blir da: 

Det avholdes egne medlemsmøter ved de enkelte virksomhetene (klubbene). 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.4.3 
Forslagsnr: #541 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Det avholdes egne medlemsmøter ved de enkelte virksomhetene (klubbene) 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil i 
realiteten innebære en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5 
Forslagsnr: #737 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Bytte ut leder av Yreksseksjonene med: Yrkessrepresentant fra hver av de 4 
Yrkesseksjonene. 

-Bytte ut leder av ungdomsutvalget med: ungdomstillitsvalgt  

-Legge til etter HOVEDAVTALEN: og et styremedlem skal være uførerepresentant. 

-Det velges vara i rekke 

-Bytte ut ledere av yrkesseksjonene med: yrkesrepresentant fra hver yrkesseksjon  

- Bytte ut leder av ungdomsutvalgt med ungdomstillitsvalgt  

- Bytte ut leder av pensjonistutvalgt med pensjonistillitsvalgt   

-Etter personlig vara strykes: som er nestledere. 

Begrunnelse: 
nav endinger Da vi i utgangspunktet legger ned yrkesseksjonene på fagforenings 
nivå 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene, og en svekkelse av ungdoms- og 
pensjonistarbeidet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5 
Forslagsnr: #822 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
§11.5 Styret i fagforeningen: 

• Bytte ut ledere av yrkesseksjonene med: Yrkesrepresentanten fra hver av de 4 
yrkesseksjonene 

• Bytte ut leder av ungdomsutvalget med: ungdomstillitsvalgt 
• Legge til etter en hovedavtale – og et styremedlem skal være 

uførerepresentant 
• Det velges vara i rekke 
• bytte ut ledere av yrkesseksjonene med: yrkesrepresentantene fra hver 

yrkesseksjon 
• bytte ut leder av ungdomsutvalget med ungdomstillitsvalgt 
• bytte ut leder  av pensjonistutvalget med pensjonistutvalget 
• etter personlige vara - stryke: som er nestledere 

Begrunnelse: 
Seksjonene/ utvalgene i fagforeningen fungerer ikke. Vara funksjonen må styrkes. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene, og en svekkelse av ungdoms- og 
pensjonistarbeidet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #261 
Fra: FAGFORBUNDET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
Forslaget gjelder § 11.5.1 - Fagforeningen, årsmøte: Velger styret med følgende 
sammensetning: Leder, nestleder osv. 

FORSLAG: Her er forslaget å sette inn sekretær som funksjon. 

Begrunnelse: 
Etter valgkomite kurs, fant vi at denne viktige funksjonen mangler. Hvis vi ser i 
Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene, side 74, så står det listet opp oppgaver til 
sekretæroppgaver. Men at vervet ikke er vedtaksfestet. Dette bør endres, derfor 
forslaget. Se oppgaver på nevnte side i håndbok for tillitsvalgte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt i vedtektenes § 11.5.2 og retningslinjer til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5 
Forslagsnr: #2773 
Fra: FAGFORBUNDET VOLDA  AVD 501 

Forslag: 
Fagforbundet Volda ønsker å fremme forslag om at det i vedtektene må stå tydligare 
hvordan man kan avholde val av dei forskjellige verva. Eksempel urnevalg, 
medlemsmøte o.l. Der må og stå at det er styret som velje sekretær. Ikkje bare at 
styret ivaretek sekretær oppgaver.  

Begrunnelse: 
Fagforbundet Volda har dårlig erfaring med dette å halse val og val av sekretær pga 
at det i vedtektene står fordårlig om kva som er "lov".  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt i vedtektenes § 11.5.2 og retningslinjer til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5 
Forslagsnr: #279 
Fra: Fagforbundet Hamar 

Forslag: 
Øke den organisatoriske frikjøpsressursen generelt, og vedtektsfeste frikjøp for 
foreningsleder spesielt. 

Begrunnelse: 
Det å lede en fagforening er tidkrevende og utelukkende fritidsarbeid. Det er 
vanskelig å rekruttere gode ledere, når alt arbeidet baserer seg på fritid. 
Fagforeningen trenger ressurser for å få til et godt organisatorisk arbeide.  Private 
er et av satsningsområdene ifht verving. Det har ikke foreningene kapasitet til å ta 
seg av innenfor dagens ordning, hvor frikjøpet er knyttet opp til 
hovedtillitsvalgtrollen, som arbeidsgiver betaler. Frikjøp av leder og andre, vil 
medføre dagarbeid, og det vil bli lettere å rekruttere gode ledere og andre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Frikjøp er generelt ikke vedtektsfestet og det anses ikke hensiktsmessig idet det vil 
binde opp årlige budsjetter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5 
Forslagsnr: #280 
Fra: FAGFORBUNDET STANGE 

Forslag: 
Øke den organitoriske frikjøpsressursen i fagforeningen generelt, og vedtektsfeste 
frikjøp for fagforeningsleder. 

Begrunnelse: 
Det å lede en fagforening er tidkrevende og utelukkende fritidsarbeid. Det er 
vanskelig å rekruttere gode ledere, når alt arbeidet baserer seg på fritid. 
Fagforeningen trenger ressurser for å få til et godt organisatorisk arbeide.  Private 
er et av satsningsområdene ifht verving. Det har ikke foreningene kapasitet til å ta 
seg av innenfor dagens ordning, hvor frikjøpet er knyttet opp til 
hovedtillitsvalgtrollen, som arbeidsgiver betaler. Frikjøp av leder og andre, vil 
medføre dagarbeid, og det vil bli lettere å rekruttere gode ledere og andre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Frikjøp er generelt ikke vedtektsfestet og det anses ikke hensiktsmessig idet det vil 
binde opp årlige budsjetter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3581 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Som en konsekvens av forslag 3580 hvor de tre første avsnittene i § 11.5.1 foreslås 
flyttet til § «11.3 Årsmøtet», foreslås det at disse avsnittene flyttes. 

Begrunnelse: 
Det fremstår mer ryddig at valgene som foretas av årsmøtet, også beskrives under 
«§ 11.3 Årsmøtet». Forslaget innebærer at de tre første avsnittene i eksisterende § 
11.5.1 flyttes til ny § 11.3.5. Forslaget vil «rendyrke» § 11.5 til å omhandle styret i 
fagforeningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #248 
Fra: FAGFORBUNDET SEL 

Forslag: 
Et godkjent regnskapsskontor, kan erstatte kasserer, hvis en ikke klarer å rekruttere 
kasserer inn i styret. 

Begrunnelse: 
Det oppleves vanskeligere og vanskeligere å rekruttere inn folk i styre og stell. 
Kasserer er et verv som det er vanskelig å få noen til å ta på seg.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styrene må ha en kasserer som ivaretar økonomi, regnskapsarbeid og 
budsjettarbeid i fagforeningene. De praktiske oppgavene rundt regnskap kan 
gjennomføres av et regnskapskontor.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #324 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Representanter for yrkesseksjonene. 

Erstatte ordet "leder" av yrkesseksjonen med "representant" 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #392 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistuvalger endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3580 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #542 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Årsmøtet velger styre med følgende sammesetning: 

Leder, nestleder, opplæringsansvarlig, kasserer, yrkesseksjonsansvarlige, 
ungdomstllitsvalgt og leder av pensjonistutvalget.  

  

3 avsnitt: Det velges vara i rekke. For yrkesseksjonsansvarlig, ungdomstillitsvalgt og 
leder av pensjonistutvalget velsges det personlig vara. 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til innstilling på forslag 
321, 540, 642, 366, 558, 693, 733 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #695 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Styret i fagforeningen: 

Bytte ut lederne av yrkesseksjnene med: Yrkesrepresentanter fra de 4 yrkesseksjonene 

Bytte ut leder av ungdomsutvalget med: Ungdomstillitsvalgt 

Bytte ut leder av pensjonistutvalget med: Pensjonisttillitsvalgt 

  

Det velges vara i rekke: 

Stryke i siste setning: som er nestledere 

Begrunnelse: 
Som følge av at det foreslås å ikke ha yrkesseksjoner og utvalg i fagforeningene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til innstilling på forslag 
321, 540, 642, 366, 558, 693, 733 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1463 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Styret bør så langt det er mulig ha mist 1 medlem som ikke er tilknyttet KS i  styret. 

Begrunnelse: 
Det er ofte man mister fokuset på de private i et styret som kun består medlemmer 
tilknyttet KS 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens ansvar å ivareta bred representasjon uavhengig av 
tariffområde.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2684 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Årsmøtet velger styre med følgende sammensetning: Leder, nestleder, 
opplæringsansvarlig, kasserer, sekretær, ledere for yrkesseksjonene, leder av 
ungdomsutvalget og leder av pensjonistutvalget.  

Begrunnelse: 
Rollen burde velges særskilt av årsmøtet. Sikrer betydningen av hvor sentral rollen 
er i fagforeningens arbeid 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Sekretær anses å være en funksjon, og ikke et verv.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2685 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
[…] Leder av ungdomsutvalget må være 35 år eller yngre.   

Begrunnelse: 
I tråd med ønsket om å heve aldersgrensen for å kunne være tilsluttet Fagforbundet 
Ung til 35 år, bør også aldersgrensen for leder av ungdomsutvalget i den enkelte 
fagforening være 35 år.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter ansees tilfredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2709 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSUND 

Forslag: 
Leder velges for 4 år. 

Begrunnelse: 
- Dette med tanke på at det tar tid å sette seg inn i arbeidsoppgavene og 
ansvarsområde i et nytt verv.  
- Og at man må få tid til å utøve vervet.  
- Vi mener også at det er lettere å måle det arbeidet som disse vervene har utført når 
perioden blir på 4 år (ikke 2+2+2....). 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2766 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
..... leder av pensjonistutvalget.  Leder av ungdomsutvalget må vere 33 år eller yngre. 

Stryk siste setning (jmf. vedtektene i LO.)  Det er anledning til.... 

Begrunnelse: 
Ein bør unngå å ha unnatak. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses å være tilfredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2820 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
....minst 4 representanter fra ulike yrkesfaggrupper... 

Endring på alle punkter i 11.5 der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til innstilling på forslag 
321, 540, 642, 366, 558, 693, 733 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2992 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Dersom det skal fremmes et benkeforslag må kandidaten være kjent for 
valgkomiteen, og foreslått kandidat må være kjent med forslaget. 

Begrunnelse: 
Valgkomiteen setter selv retningslinjene for når forslag på kandidat skal være kjent. 
Det vil skape en ryddig prosess. Alle har mulighet til å sende inn forslag til 
valgkomiteen. 
Kandidater som foreslås til verv må være kjent med at de blir foreslått. Det er 
uheldig om en person velges til et verv uten selv å vite om det eller vite hva vervet 
innebærer. Det kan igjen føre til dårlig oppfølging av vervet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil svekke medlemsdemokratiet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3202 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

Nytt punkt § 11.5 Yrkesseksjonen skal bistå tillitsvalgte etter avtaleverket med 
yrkesfaglig argumentasjon i saker som skal drøftes/ forhandles. 

  

  

  

  

Begrunnelse: 
Det er vedtatt i strategiplanen for 2021, men denne endres fra år til år, og det er 
derfor viktig å vedtektsfeste dette som en av de faste oppgavene til 
fagforeningsstyrene.  
Å etablere møtepunkter for å styrke samhandling mellom yrkesseksjonsleder og 
tillitsvalgte etter avtaleverket er av avgjørende betydning for at Fagforbundet skal 
ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. 
 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.7.4, 11.8.2 strekpunkt 4 og 5 og 11.5.2 strekpunkt 8. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3467 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til:   

Det velges vara i rekke. For ledere av yrkesseksjonene, leder av ungdomsutvalget og 
leder av pensjonistutvalget velges personlige vararepresentanter som er nestledere. 
Vara for ungdomstillitsvalgt tiltrer som observatør med tale- og forslagsrett. 

Begrunnelse: 
Dette handler om å bygge opp de unge tillitsvalgte, sørge for skolering. At den 
ungdomstillitsvalgte ikke skal oppleve å være alene i et styre. I mange fagforeninger 
er det to engasjerte ungdomstillitsvalgte, dermed kan begge være aktive og få 
innblikk. Det blir mindre sårbart. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er ikke til hinder for at vararepresentanter kan møte i 
styremøtene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1459 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Ny siste setning: Fagforeningen kan vedta å benytte offentlige godkjent revisor som 
erstatning for valgt revisor der dette er hensiktsmessig. 

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fane2 er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv. Revisor skal ikke bare 
se på om regnskapet er ført riktig, men skal også sjekke at utbetalinger er gjort i 
henhold til styrevedtak og Fagforbundets vedtekter. Fagforeningen kan i tillegg 
velge å benytte seg av offentlig godkjent revisor 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

348 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1016 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1075 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1117 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1176 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1233 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1290 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv. 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1369 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
  

Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1434 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1527 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1588 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1713 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1775 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1823 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1860 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1926 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2014 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2032 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2141 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
"En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
 
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år. " 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

366 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2180 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

367 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2237 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

368 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2395 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

369 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2452 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

370 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2534 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

371 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2617 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år.  

Begrunnelse: 
En valgperiode på 4 år følger valgperioden også i forhold til sentrale verv.  
Retningslinjene bør tilpasses slik at en forklarer hvordan fagforeningen avgjør om 
de benytter 2 eller 4 år.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

372 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3547 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Tredje avsnitt endres til: 
 
Hele styret, varamedlemmer og revisor velges for 2 eller 4 år. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
I fagforeningen avholdes det årlige årsmøter og en valgperiode på 2 år anses som 
den beste demokratiske ordningen. Fagforeningen er det medlems-nære leddet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

373 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #375 
Fra: Fagforbundet Rogaland 

Forslag: 
Medlemsregisteransvarlig bør være et vedtektsfestet verv i styret. 

Begrunnelse: 
De får da rettigheter i forhold til hovedavtalen og sitt verv. Det er viktig oppgave i 
foreningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

374 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #434 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

375 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #448 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

376 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #517 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Vervet Fane 2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

377 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #963 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

378 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1015 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1074 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1116 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

381 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1175 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

382 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1232 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

383 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1289 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

384 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1373 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

385 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1433 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1491 
Fra: FAGFORBUNDET MOLDE SJUKEHUS 

Forslag: 
Fagforbundet Molde Sjukehus har i styremøte 14.09.20 sak nr 69.20  vedtatt med å 
sende inn dette forslaget til Landsstyret 2201  

Endring i vedtektene når det gjelder § 11 Fagforeningen 11.5.1 

Samensetting av styret og valgprosedyrene punkt der vi vil ha inn Fane 2 ansvarlig 

Enstemig styrevetak 

  

Jan Arve Antonsen 

Leder 

  

Begrunnelse: 
Begrunnelsen er at det er like viktig som de andre vervene som står under det 
punktet. Fane 2 ansvarlig er bærebjelken i en fagforening og holde oppdaterte 
medlemslister og økonomien i fagforeninga. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1526 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1587 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

389 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1712 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1774 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

391 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1822 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1859 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #1925 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

394 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2013 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

395 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2030 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2086 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Valg av styresammensetningen endres til i første avsnitt at det også skal velges 
Fane2 ansvarlig på årsmøtet. 

Begrunnelse: 
Viktig verv som bør presiseres i vedtektene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2179 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2236 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2284 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2340 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2394 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

402 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2451 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2533 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2616 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Vervet Fane2 ansvarlig tilføres første avsnitt over verv i fagforeningsstyret 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #2706 
Fra: FAGFORBUNDET MOLDE 

Forslag: 
Fagforeningen §11 

11.5.1 Årsmøtet velger styre med følgende sammensetning. 

Der har vi forslag på at Fane2 ansvarlig blir valgt på årsmøtet. 

Begrunnelse: 
Vi ser idag at Fane2 ansvarlig har en betydelig rolle for fagforeningen. Veldig viktig 
jobb. Det kommer oftere og oftere beskjed om at Fane 2 skal være oppdatert til en 
hver tid. Og det tar veldig mye tid. Så vi mener at en Fane 2 ansvarlig  skal være 
vedtekt festa inn i styret på lik linje som en kasserer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3161 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Vervet fane2 ansvarlig tilføyes første avsnitt over verv i fagforeningsstyret som er 
ansvarlig for medlemsregisteret. 

Begrunnelse: 
Sikre at det er en som til enhver tid har oversikt og kontroll på medlemsregisteret. 
Det er derfor viktig at dette velges på årsmøte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.1 
Forslagsnr: #3457 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
 « Eit styremedlem skal ha ansvar for medlemsregister» 

  

Begrunnelse: 
Å halde medlemssyeteme oppdatert er krevande, men viktig. Vi meiner det må inn i 
vedtektene, og at den personen vert vald på årsmøte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppdatere medlemsregisteret er en viktig arbeidsoppgave, ikke et selvstendig verv, 
jf.  11.5.2, strekpunkt seks. Dette er en viktig oppgave som styret må sørge for at 
ivaretas.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3578 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Splitte siste strekpunkt.  

«- påse at det yrkesfaglige arbeidet gjennom yrkesseksjonene fungerer etter 
vedtektene.» 

Nytt siste strekpunkt:  

- påse at ungdoms- og pensjonistarbeidet fungerer etter vedtektene. 

Begrunnelse: 
Presiserer hvilket arbeid som skal styret skal påse. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

409 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2911 
Fra: FAGFORBUNDET HELSE BERGEN avd 81 

Forslag: 
Nytt kulepunkt i §11.5.2 

Styret skal etablere møtepunkter for å styrke samhandling mellom yrkesseksjonene 
og tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene. 

Begrunnelse: 
Det er vedtatt i strategiplanen for 2021, men denne endres fra år til år, og det er 
derfor viktig å vedtektsfeste dette som en av oppgavene til fagforeningsstyrene. 
Viser for øvrig til dokument Mål, arbeidsformer og ressurser. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.5.2, strekpunkt 8, og er heller ikke til hinder for samhandling. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #45 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
- Endringsforslag første strekpunkt: 

-       Lede virksomheten og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, prinsipp- og 
handlingsprogram, årsmøtet og andre overordnede organ bestemmer. 

Endre til: 

-       Lede virksomheten og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, prinsipp- og 
handlingsprogram, årsmøtet og landsmøtet bestemmer. 

Begrunnelse: 
Overordnet organ i dette tilfelle, er regionstyret, forbundsstyret og landsstyret, slik 
det har vært praktisert. Det er ikke spesifisert hva som er overordnet og 
underordnet organ av disse, i vedtektene.  
De som sitter fra forbundsregionen i landsstyret og forbundsstyret, er ikke forpliktet 
til å innhente innspill fra fagforeningene/forbundsregionen i forkant av møter som 
skal avholdes, eller saker som skal avgjøres som angår fagforeningene. De har derfor 
ingen påvirkningskraft, og er ofte heller ikke klare over hvilke saker som skal 
behandles. Fordi informasjonsflyten går oppover, og ikke nedover i organisasjonen, 
hvis vi definere fagforeningene som nederst, og AU sentralt som øverst i 
organisasjonen.  
Det betyr at fagforeningene blir forpliktet, og tillitsvalgte kan faktisk ekskluderes, 
slik som vedtektene står nå, av vedtak fattet i “overordnet organ”.  
Derfor mener vi at det er feil at fagforeningene skal gjennomføre sitt arbeid etter 
vedtak fattet i “overordnet organ”, dersom det betyr landsstyret og forbundsstyret, 
siden fagforeningene ikke har medbestemmelse der.  
Dersom det er snakk om representantskap på forbundsregion, eller landsmøte, så 
har fagforeningene medbestemmelse og påvirkningsmuligheter der, og da mener vi 
det er riktig at vedtak fattet der, skal fagforeningene forholde seg til, fordi det er 
våre overordnede organ.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Fagforeningen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

411 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #325 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Stryke tekst om yrkesseksjonene, samt siste prikkpunkt 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen og bryter med oppbygningen av 
forbundet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #543 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Strekpunkt 11: 

Suppleringsvalg til fagfore¬ningsstyret foretas av styret selv, eller ekstraor¬dinært 
årsmøte. 

Strekpunkt 13:  

Påse at det yrkesfaglige arbeidet, gjennom seksjonene, ungdomsarbeidet og 
pensjonistar¬beidet fungerer etter vedtektene. 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til innstilling på forslag 
321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #889 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Punkt 6 

- ha ansvaret for at medlemsregisteret er oppdatert. Styret konstituerer ett 
styremedlem som Fane 2- ansvarlig 

Begrunnelse: 
I alt for mange små foreninger har valgkomitéene problemer med å finne kandidater 
til de verv som allerede eksisterer i et fagforeningsstyre. Å vedtektsfeste enda et 
styremedlem vil ikke gjøre denne problematikken noe mindre. Derfor må det være 
rom for en konstituering av allerede valgte styremedlemmer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave. Dagens vedtekter 
åpner for at årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som 
ansvarsområde. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

414 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1744 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Styret skal: 

- ha ansvar for at medlemsregisteret er oppdatert 

Viktig å presisere hva som ligger i ansvaret og hvordan det best kan ivaretas av styret, se 
forslag til diverse saker om Fane 2 - medlemsregisteret 

- gi informasjon til tillitsvalgte i alle avtaleområder og etablere et kontaktorgan 
mellom styret og disse 

 Det bør fremgå i retningslinjene en presisering av hvilket kontaktorgan det er tale om 
og hvordan dette kontaktorganet best kan ivareta informasjonsplikten overfor 
tillitsvalgte i alle avtaleområdet 

Begrunnelse: 
 Per i dag kjenner vi i lokalforeningen lite til denne måten å organisere styrets 
arbeid på og vil derfor ha nytte av konkrete måter å gjøre dette på 
 
 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2142 
Fra: FAGFORBUNDET SYKKYLVEN 

Forslag: 
"Skal" må endrast til ein mindre diktatorisk ordbruk. 

Begrunnelse: 
Vi meiner det vert stilt for store krav til styret i dei små fagforeningane.  Styret SKAL 
like mykje i ei lita forening som i ei stor.  I dei små foreningane slit vi med å få nok 
folk til å få gjennomføre alt vi SKAL i høve vedtektene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ansvaret til fagforeningene er det samme uavhengig av fagforeningenes størrelse. 
Omfanget vil variere avhengig av størrelsen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2251 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Niende kulepunkt endres til: drive fagligpolitisk påvirkningsarbeid. 

Begrunnelse: 
Her foreslås å ta bort ordene «innenfor sitt organisasjonsområde» da dette virker 
begrensende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Myndigheten til fagforeningen ligger innenfor fagforeningens organisasjonsområde.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2660 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

• lede virksomheten og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, prinsipp- og 
handlingsprogram, årsmøtet og medlemsmøtet bestemmer. 

Begrunnelse: 
Det er medlemmene og fagforenignene som skal sette dagsorden og gi beskjed om 
hvilke aktiviteter og hvilke oppgaver de ønsker at styret skal jobbe med. 
Overordnede organer kjenner ikke til hvilke oppgaver medlemmene ønsker at 
foreningen skal jobbe med. Forbundet skal styres fra og av grasrota, og våre øverste 
tillitsvalgte er forbundets tjenestekvinner og tjenestemenn og skal operere ut i fra 
våre krav. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Fagforeningen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2767 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Nytt strekpunkt i steden for: -utpeke et værneombud fra en av.... 

Byttes til dette:   - Verneombudet skal inn i  styret med tale og forslagsrett.   

Begrunnelse: 
Vanskelig å forstå kva som er meininga med funksjonen til denne personen, dersom 
vedkomande ikkje har røysterett eller er medlem i styret.  Det trengs ei omskriving 
av dette punktet, for å forstå dette rett. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En fagforening kan ha mange arbeidsgivere innenfor sitt organisasjonsområde. 
Dette er ikke en funksjon som skal velges av årsmøtet, men styret utpeker ett av 
verneombudene som skal tiltre styret med tale- og forslagsrett. Forutsetningen er at 
verneombudet er medlem i Fagforbundet. Hensikten er å tilføre fagforeningsstyret 
verneperspektiv i sitt arbeid.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2994 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Legges inn som nytt strekpunkt: sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og 
det forhandlingsmessige. 

Begrunnelse: 
Ved å legge til dette punktet sikrer man yrkesfaglig arbeid i hele fagforeningsstyret. 
Det er vedtatt i strategiplanen for 2021, men denne endres fra år til år, og det er 
derfor viktig å vedtektsfeste dette som en av oppgavene til fagforeningsstyrene. 
Viser til dokument «Mål, arbeidsformer og ressurser».  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3163 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Tilføyelse av setning i femte strekpunkt: 

- Denne kan ikke inneha andre verv i styret 

Begrunnelse: 
Det har i enkelte fagforeninger vært verneombud i styret, men denne har også hatt 
annet styreverv der de har hatt stemmerett.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette sikrer at verneombudet har en uavhengig stilling.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3314 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Nytt strekpunkt legges til: 

-       Velge et arbeidsutvalg 

Begrunnelse: 
Organisasjonsleddet bør velge et arbeidsutvalg med fullmakt til å håndtere saker 
mellom styremøtene, samt forberede styremøtene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.5.1 siste avsnitt. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

422 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #46 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Tilleggsforslag: 

-       Jobbe for at medlemmer deltar i uravstemninger, gjennom informasjonsmøter. 
Styret kan også uttale seg i forbindelse med resultater av tarifforhandlinger og 
lignende. 

Begrunnelse: 
Dersom tillitsvalgte er enige eller uenige i resultatet av forhandlinger om tariff, 
pensjon eller lignende, så mener vi at fagforeningene, som egne juridiske enheter, 
skal kunne uttale seg. Det kan godt være at man ser noen konsekvenser som vil være 
uheldige for grupper eller fag, enten positive eller negative, som gjør at 
fagforeningene må kunne formidle det til sine medlemmer.  
Da fagforeninger gjorde nettopp dette i forbindelse med endringen i offentlig 
tjenestepensjon, så ble de fortalt at det skulle de ikke gjøre, fordi det allerede hadde 
vært oppe til organisatorisk behandling, og skulle ikke opp til nye behandlinger.  
Her ble også “overordnet organ” brukt mot tillitsvalgte som var uenige.  
Dette løser vi fint, med å skaffe slike rettigheter en hjemmel i vedtektene.  
Vi mener at når fagforeningene er egne juridiske enheter, og for å kunne skape mer 
aktivitet og forståelse rundt tarifforhandlinger og annet, så må fagforenings-styrene 
kunne uttale seg når man er både enig eller uenig.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det organet som har fullmakt til å  gjennomføre og anbefale/ikke anbefale 
forhandlingsresultatet, er det organisasjonsleddet som har fullmakt til å 
gjennomføre forhandlingene. Fullmakten gis gjennom demokratiske beslutninger. 
Fagforeninger skal ikke vedta noen uttalelse i forbindelse med lønnsoppgjørene, det 
er opp til hvert enkelt medlem å avgi sin stemme ved uravstemning.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #129 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Tilleggsforslag: Jobbe for at medlemmer deltar i uravstemninger, gjennom 
informasjonsmøter. Styret kan også uttale seg i forbindelse med resultater av 
tarifforhandlinger og lignende. 

Begrunnelse: 
Dersom tillitsvalgte er enige eller uenige i resultatet av forhandlinger om tariff, 
pensjon eller lignende, så mener vi at fagforeningene, som egne juridiske enheter, 
skal kunne uttale seg. Det kan godt være at man ser noen konsekvenser som vil være 
uheldige for grupper eller fag, enten positive eller negative, som gjør at 
fagforeningene må kunne formidle det til sine medlemmer.  
Da fagforeninger gjorde nettopp dette i forbindelse med endringen i offentlig 
tjenestepensjon, så ble de fortalt at det skulle de ikke gjøre, fordi det allerede hadde 
vært oppe til organisatorisk behandling, og skulle ikke opp til nye behandlinger.  
Dette løser vi fint, med å skaffe slike rettigheter en hjemmel i vedtektene.  
Vi mener at når fagforeningene er egne juridiske enheter, og for å kunne skape mer 
aktivitet og engasjement rundt tarifforhandlinger og annet, så må 
fagforeningsstyrene kunne uttale seg når man er både enig eller uenig.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det organet som har fullmakt til å  gjennomføre og anbefale/ikke anbefale 
forhandlingsresultatet, er det organisasjonsleddet som har fullmakt til å 
gjennomføre forhandlingene. Fullmakten gis gjennom demokratiske beslutninger. 
Fagforeninger skal ikke vedta noen uttalelse i forbindelse med lønnsoppgjørene, det 
er opp til hvert enkelt medlem å avgi sin stemme ved uravstemning.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #560 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Endre punktet til bidra til å opprette faggrupper innenfor aktuelle yrkesgrupper. 
Endre fra påse til bidra 

Begrunnelse: 
Da er hele styret ansvarlig for å bidra til at dette blir fulgt opp 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse. Å opprette 
faggrupper i stedet for yrkesseksjoner bryter med rammemodellen. Forøvrig 
henvises det til innstilling på forslag 321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #677 
Fra: FAGFORBUNDET HOLE 

Forslag: 
Endre punktet til bidra til å opprette faggrupper innenfor aktuelle yrkesgrupper. 
Endre fra å påse til bidra 

Begrunnelse: 
Da er hele styret ansvarlig for å bidra til at dette blir fulgt opp 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse. Å opprette 
faggrupper i stedet for yrkesseksjoner bryter med rammemodellen. Forøvrig 
henvises det til innstilling på forslag 321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #696 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Styret skal: 

Nytt strekpunkt: Bidra til å opprette faggrupper innenfor aktuelle yrkesgrupper 

Tredje siste strekpunkt: Styke alt unntatt siste setning 

Siste strekpunkt: Bidra til at det yrkesfaglige arbeidet fungerer etter vedtektene 
gjennom yrkesrepresentantene og ungdom og pensjonisttillitsvalgte 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag om å ikke ha yrkesseksjoner og utvalg i fagforeningene 
 
Ønsker å bytte ut påse med bidra til, som er et bedre ord å bruke. Hele styret har et 
ansvar, og skal bidra til at dette arbeidet fungerer  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse. Å opprette 
faggrupper i stedet for yrkesseksjoner bryter med rammemodellen. Forøvrig 
henvises det til innstilling på forslag 321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #738 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
-Nytt strekpunkt midt  i: Bidra til å opprette faggrupper innefonr aktuelle 
yrkesgrupper 

- tredje siste strekpunkt: stryke alt unntatt siste setning.  

- Siste strekpunkt: Bytte ut påse med bidra til. Bytte ut yrkesseksjonene med 
faggrupper. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse. Å opprette 
faggrupper i stedet for yrkesseksjoner bryter med rammemodellen. Forøvrig 
henvises det til innstilling på forslag 321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3139 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Endringsforslag:  "Bidra til at det yrkesfaglige arbeidet gjennom yrkesseksjonene, 
ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter vedtektene." 

Begrunnelse: 
Styret bør ha en mer aktiv rolle og bidra, ikke bare en passiv kontrollerfunksjon 
("påse"). 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse. Å opprette 
faggrupper i stedet for yrkesseksjoner bryter med rammemodellen. Forøvrig 
henvises det til innstilling på forslag 321, 540, 642, 366, 558, 693, 733, 542, 695 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #623 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
- påse at det yrkesfaglige arbeidet gjennom yrkesseksjonene, ungdomsarbeidet og 
pensjonistarbeidet fungerer etter vedtektene. 

Endres til:bidra til  at det yrkesfaglige arbeidet gjennom yrkesseksjonene, 
ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter vedtektene. 

Begrunnelse: 
Viktig at styret bidrar i dette viktige arbeidet, ikke bare påser. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

430 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #716 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
Endre ordlyden fra "påse" til "medvirke" 

Begrunnelse: 
I større grad forankre en større deltakelse av styret som helhet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

431 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #770 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Endre "Påse" at det yrkesfaglige... til "Bidra" til at det yrkesfaglige.  

Begrunnelse: 
Tilbakemeldinger fra flere valgte yrkesseksjonsledere er at de får for lite hjelp fra 
fagforeningsstyret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #809 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag 11.5.2: «Påse at det yrkesfaglige arbeidet gjennom 
yrkesseksjonene, ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter 
vedtektene.» endres til «Bidra til at det yrkesfaglige arbeidet gjennom 
yrkesseksjonene, ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter 
vedtektene. 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Styret burde ha en mer aktiv rolle inn og bidra, ikke bare en passiv 
kontrollerfunksjon. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #830 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag 11.5.2: «Påse at det yrkesfaglige arbeidet gjennom 
yrkesseksjonene, ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter 
vedtektene.» endres til «Bidra til at det yrkesfaglige arbeidet gjennom 
yrkesseksjonene, ungdomsarbeidet og pensjonistarbeidet fungerer etter vedtektene. 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Styret burde ha en mer aktiv rolle inn og bidra, ikke bare en 
passiv kontrollerfunksjon. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Styret har det overordnede ansvaret , derfor benyttes begrepet påse.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #964 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1017 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1076 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1118 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  

etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen mellom yrkesseksjonene og 
Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1177 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  

etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen mellom yrkesseksjonene og 
Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1234 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1291 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1370 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1435 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1528 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1590 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1714 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1776 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1824 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1861 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #1927 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2015 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2034 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2181 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2238 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: 

Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen mellom yrkesseksjonene 
og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2285 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2396 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2453 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2536 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #2619 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Tilførsel til pkt. 11.5.2: Styret skal:  etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og Hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3064 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
Nytt kulepunkt “[…]etablere møtepunkter for å styrke samhandlingen 
mellom yrkesseksjonene og tillitsvalgte valgt etter avtaleverket”.   

Begrunnelse: 
Det fremgår av dokumentet “Mål, arbeidsformer og ressurser – konkretisering av 
Landsmøtets vedtak 1543” behandlet i landstyret at “[f]agforeningsstyrene må 
etablere møtepunkter for å styrke samhandlingen mellom yrkesseksjonene og de 
tillitsvalgte etter hovedavtalene”. I tillegg har det i Fagforbundets strategiplan for 
2021 blitt innarbeidet et punkt som sier at fagforeningen skal “[s]ørge for at 
tillitsvalgte etter hovedavtalene etterspør yrkesfaglige argumenter fra 
yrkesseksjonen i arbeidet overfor arbeidsgiver. Imidlertid endres strategiplanen fra 
år til år. Fagforeningsstyrets ansvar for å sikre samhandling mellom 
yrkesseksjonene og tillitsvalgte etter avtaleverket bør derfor vedtektsfestes.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3121 
Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Styret i fagforeningen som lyder "Styret skal etablere møtepunkter for å styrke 
samhandling mellom yrkesseksjonen og tillitsvalgte valgt etter lov og avtaleverket. 

Begrunnelse: 
Sikre at styret i fagforeningen ansvarliggjøres med hensyn til oppfølging av 
målsettingen i landsmøtevedtaket 1543 og dokumentet Mål, arbeidsformer og 
ressurser. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3136 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Tilførsel til punkt 11.5.2: "Styret skal etablere møtepunkter for å styrke 
samhandlingen mellom yrkesseksjonene og tillitsvalgte etter hovedavtalen" 

Begrunnelse: 
Møteplasser/møtepunkter kommer ikke nok frem i dagens forslag til vedtekter. 
Begrunnelsen fremgår av forslaget. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3162 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Nytt kulepunkt: Styret skal: etablere møtepunkt for å styrke samhandlingen mellom 
yrkesseksjonene og hovedavtale-tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
Viktig å formalisere samarbeidet for og styrke samhandling mellom lov- og 
avtaleverk og yrke. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #3320 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
  

Nytt punkt til § 11.5.2  

Styret skal etablere møtepunkter for å styrke samhandling mellom yrkesseksjonene 
og tillitsvalgte valgt etter avtaleverket. 

Begrunnelse: 
Begrunnelse: Det er vedtatt i strategiplanen for 2021, men denne endres fra år til år, 
og det er derfor viktig å vedtektsfeste dette som en av de faste oppgavene til 
fagforeningsstyrene.  
Å etablere møtepunkter for å styrke samhandling mellom yrkesseksjonsleder og 
tillitsvalgte etter avtaleverket er av avgjørende betydning for at Fagforbundet skal 
ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.2 
Forslagsnr: #130 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

ivareta sekretæroppgaver, opplæringsvirksomhet, informasjon, verving og 
medlemsoppfølging. 

Endres til: 

ivareta sekretæroppgaver, opplæringsvirksomhet, informasjon, organisering og 
medlemsoppfølging. 

Begrunnelse: 
Verving er et begrep som kan tolkes til, og brukes ofte, for å få flere medlemmer. 
Man verver til bokklubber, ikke fagforeninger. I organisasjonsprogrammet som er 
foreslått, så brukes både verving og organisering, men om ulike grupper. Man skal 
verve de som tradisjonelt sett hører til Fagforbundet, men man skal organisere 
selvstendige.  
Hva sier dette oss? Det er et retorisk spørsmål, som egentlig skal få oss til å 
reflektere rundt om noen verdsettes mer som medlemmer enn andre.  
Organisere, organisering og om du er organisert, er mye mer passende. Vi jobber for 
et organisert arbeidsliv, og da trenger vi organiserte medlemmer. Organisering 
inneholder og mye mer enn bare å få flere medlemmer. Det handler om bevissthet, 
om bygging av fellesskap, om ideologi og om å stå sammen. Det er dette vi må få til, 
når vi skal organisere nye medlemmer.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Verving er aktiviteten for å få medlemmene inn, Fagforbundet skal aktivisere sine 
medlemmer. Dette er ivaretatt i vedtektene og organisasjonsutviklingen. Begrepene 
organisering, verving og aktivisering er alle benyttede begreper, men benyttes 
avhengig av konteksten.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #47 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Strykningsforslag: 

Opplæringsansvarliges oppgave er å tilrettelegge for å gjennomføre organisatorisk 
opplæring i fagforeningen. 

Foreslår å stryke “organisatorisk”. 

Begrunnelse: 
Mange opplæringsansvarlige forvirres av begrepet. Det er unødvendig å ha med, 
fordi det gjelder all type opplæring, som opplæringsansvarlige skal tilrettelegge for, 
om det er organisatorisk, eller om det går på yrke eller lov- og avtaleverk, så skal 
opplæringsansvarlig samarbeide med de andre som skal være med.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viktig å skille på ansvaret mellom organisatorisk- og yrkesfaglig opplæring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #163 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Forslag: «Leder av ungdomsutvalgets hovedoppgave er å verve, aktivisere, og 
beholde lærlinger, elever, studenter og unge arbeidstakere» 

Endres til: «Leder av ungdomsutvalgets hovedoppgave er å organisere, aktivisere, og 
beholde lærlinger, elever, studenter og unge arbeidstakere» 

Begrunnelse: 
Vi må slutte å si rekruttere og verve, dette er begreper som mer eller mindre 
oppfordrer til passivitet blant (potensielle) medlemmer. Vi må bruke ordet 
organisere, dette er et mye mer riktig begrep i forhold til hvilken organisasjon vi er 
og ønsker å være. «Verve» kan man gjøre til en bokklubb. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepene rekruttere, verve og organisere benyttes om hverandre i Fagforbundet 
avhengig av konteksten. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #904 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Forslag: 

Nestlederen er lederens stedfortreder og spesielt ansvarlig for informasjonsvirksomhet 
og arbeid knyttet til organisering av nye medlemmer.  

Begrunnelse: 
Mener at vi konsekvent må bytte ut «verving» med «organisering». Derfor er 
setningen skrevet om også, slik at det skal passe inn. Innholdet er det samme.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepene rekruttere, verve og organisere benyttes om hverandre i Fagforbundet 
avhengig av konteksten. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

468 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2254 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Andre avsnitt etter siste komma.  Ta bort «herunder verving av medlemmer» 
 

Begrunnelse: 
Unødvendig at et arbeidsområde står nevnt spesielt når det rett overfor står at 
lederen har ansvar for alle arbeidsområder. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2768 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Siste avsnitt er uklart 

Begrunnelse: 
Her må ein definere tydelegare kva som er meininga med dette pkt. Er dette 
verneombodet si oppgåve?  I so fall bør dette stå! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Avsnittet fremstår tydelig og det er også beskrevet ytterligere i retningslinjene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #3259 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Begrepet seksjonsleder endres gjennomgående til leder av yrkesseksjonen 

Begrunnelse: 
Det heter ikke seksjonsleder lenger men leder av yrkesseksjon, dermed må det også 
være rett i vedtektene. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begepet seksjonsleder finnes ikke i vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #3468 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til/endre tekst I kulepunkt:  

Leder av ungdomsutvalgets hovedoppgaver er å være talsperson for unge 
medlemmer, ivareta eksisterende unge medlemmer, verve, aktivisere og beholde 
elever, lærlinger, studenter og unge yrkesaktive. 

Begrunnelse: 
Dette sier mer om hva ungdomstillitsvalgte i fagforeningen arbeider med. Den 
viktigste rollen en ungdomstillitsvalgt har er å være talsperson, altså representere 
de unge medlemmene. I tillegg til å verve, aktivisere og beholde.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #393 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalget endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslag 961 tiltres, ny benevnelse "Pensjonist- og uføreutvalg" 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #326 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Ordet "seksjonsleders" erstattes med "representanten for yrkesseksjonen" 

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til samleinnstilling på 
forslag #560, 738, 677, 696 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #697 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Alle styremedlemmene har et snsvar for: 

sjette avsnitt: Ungdomstillitsvalgtes hovedoppgave er....... 

syvende avsnitt: Pensjonisttillitsvalgtes hovedoppgave er.......................... 

nest siste avsnitt: Yrkesrepresentantenes hovedoppgave er.............................. 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag på å ikke ha yrkesseksjoner og utvalg i fagforeningene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til samleinnstilling på 
forslag #560, 738, 677, 696 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #436 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #450 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #519 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #891 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2- ansvarlig må føres inn. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #965 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1018 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1077 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1119 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1178 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1235 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1292 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1371 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1410 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1529 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

489 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1591 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1715 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1777 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1825 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1862 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #1928 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2017 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2036 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2182 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2239 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2286 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2397 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2454 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2537 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #2620 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Oppgavene til Fane2 ansvarlig må føres inn i 11.5.3.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #3164 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Tilføying: Fane2 ansvarlig har ansvar for å ajourholde medlemssystemet. 

Begrunnelse: 
Oppgavene til fane2 ansvarlig må føres inn i paragrafen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Å holde medlemsregisteret oppdatert er en viktig arbeidsoppgave, men det er ikke 
hensiktsmessig å ha dette som et selvstendig verv. Dagens vedtekter åpner for at 
årsmøtet kan velge en person med medlemsregisteret som ansvarsområde. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #739 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Alle medlemmer har et ansvar ....Nest siste avsnitt: bytte ut seksjonleders 
hovedoppgave med yrkesrepresentantens hovedoppgave er opprettelse av 
fagupper. og resten  som den står  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til samleinnstilling på 
forslag #560, 738, 677, 696 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #823 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
§11.5.3 Alle styremedlemmene har et ansvar……… 

• nest siste avsnitt: bytte ut seksjonsleders hovedoppgave med: 
yrkesrepresentantens hovedoppgave er opprettelse av faggrupper og – resten 
av setningen som den står. 

Begrunnelse: 
Navn bytte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. Forøvrig henvises det til samleinnstilling på 
forslag #560, 738, 677, 696 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.3 
Forslagsnr: #131 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag avsnitt 2: 

Lederen har et spesielt ansvar for å sikre at fagforeningsstyret har rutiner og planer for 
alle arbeidsområder, herunder verving av medlemmer. 

Endres til: 

Lederen har et spesielt ansvar for å sikre at fagforeningsstyret har rutiner og planer for 
alle arbeidsområder, herunder organisering av medlemmer. 

Begrunnelse: 
ikke bare verving, men også organisering 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepene rekruttere, verve og organisere benyttes om hverandre i Fagforbundet 
avhengig av konteksten. Se forøvrig forslag 2254.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.5.5 
Forslagsnr: #1331 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Nytt tilleggsforslag: 

Protokoller fra styremøter sendes regionkontoret (fylkeskontoret). 

Begrunnelse: 
Det er viktig at regionkontoret mottar protokoller for å kunne ivareta sørge for 
rollen på en god nok måte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er ikke til hinder for å be om protokoller fra styremøtene. 
Forbundsregionene oppfordres til aktivt å oppsøke fagforeningene og styremøter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7 
Forslagsnr: #570 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Hvordan skape engasjement rundt Klubb møter?  

Forståelse av klubb begrepet! 

Begrunnelse: 
Vanskelig å samle til klubbmøter i arbeidstiden. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til vedtektene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7 
Forslagsnr: #2769 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Her bør en ha med en definisjon av hva en klubb er. 

Begrunnelse: 
Vedtektene bør seie noko meir om kva ein klubb er (definisjon). Kva rettar har ein 
som klubbformann i høve tillitsvald iflg hovudavtalenosv.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Definisjonen av klubb fremkommer av § 11.7.1. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7 
Forslagsnr: #2796 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Virksomhetsområde 

Endringer gjelder alle steder der klubb er benevnt. 

Begrunnelse: 
Klubb-benevnelse må fjernes. Medlemmer og tillitsvalgte etter både vedtekter og 
hovedavtale kjenner seg ikke igjen i "klubben". Erfaringer viser at denne 
benevnelsen fører til mer utrygghet og mindre lokal tilhørighet. (Er vi ikke en del av 
fagforbundet lengre?) innkalling til klubbmøter fremfor 
medlemsmøter/yrkesfagmøter er mer positivt ladet, Klubbmøter oppleves med at 
det er konflikt på gang. 
Tillitsvalgte må skoleres bedre i arbeidsgivers fullmaktstruktur, fremfor 
benevnelsen klubb. Begrepet klubb oppleves utdatert og industrialisert. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Klubber forekommer på flere nivåer; virksomhet og undervirksomhet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7.3 
Forslagsnr: #3315 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Nytt punkt 11.7.3 (de andre paragrafene forskyves nedover): 

Når ideelle og kommersielle arbeidsgivere organiserer sin virksomhet geografisk på 
tvers av forbundsregioner opprettes det en landsdekkende klubb i én fagforening. 

Begrunnelse: 
Forbundsregionen viser til landsstyrets vedtak om 7 prøveprosjekter med to 
modeller for landsdekkende klubber, og at det virker hensiktsmessig at medlemmer 
ansatt hos samme arbeidsgiver er organisert i samme klubb. 
 
Landsstyret: 
Annet. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det pågår pr tid et klubbprosjekt. Forslaget avventes inntil videre 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7.4 
Forslagsnr: #3469 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Ny § 11.7.4 eksisterende §11.7.4 endres til §11.7.5 osv.: 

Der det er medlemsgrunnlag bør det velges en ungdomsrepresentant inn i 
klubbstyret. 

Begrunnelse: 
Å ha en ungdomstillitsvalgt som kan representere flere arbeidsplasser gjennom 
klubb er fornuftig da noen virksomheter kanskje ikke har grunnlag for å ha en 
ungdomstillitsvalgt, mens andre arbeidsplasser i andre deler av klubben har det. 
Å kunne ha en ungdomstillitsvalgt som kan være et talerør for hele klubben og 
arbeide med målrettede rekruterings og ivaretakelses tiltak er viktig.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses å ivareta intensjonen. Dette dreier seg om klubben på 
virksomhetsnivå og ikke fagforeningen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7.8 
Forslagsnr: #3316 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Nytt punkt 11.7.9 

Klubben avholder årsmøte senest 31. desember hvert år, men senest 4 uker før 
årsmøtet i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å sette en tidsfrist for klubbenes årsmøte, slik man har gjort 
for fagforeningenes. Klubbårsmøtene bør komme før årsmøtene i fagforeningene 
slik at klubbene kan komme med innspill til fagforeningens handlingsplan, budsjett 
og uttalelser.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er ikke til hinder for å gjennomføre årsmøter i klubbene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7.8 
Forslagsnr: #48 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

-       å rekruttere nye medlemmer 

Endres til: 

-       Å aktivisere og mobilisere eksisterende medlemmer, og organisere nye. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at vi har et tillitsvalgtapparat som evner å formidle saker vi står i, og 
mobilisere medlemmer ute på den enkelte arbeidskraft. Det gjøres gjennom en aktiv 
klubb, som organiserer sine nye kollegaer rundt et fellesskap og en kultur for 
diskusjon av saker på den enkelte arbeidsplass. Dersom vi ikke evner det, så er det 
ingen styrke i vår store organisasjon med mange medlemmer. Da kan 
streikevåpenet svekkes, og organisasjonsgraden synke, eller at arbeidere velger 
andre forbund enn LO-forbund.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.7.8 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen er ivaretatt i eksisterende ordlyd. Begrepene verve, organisere eller 
rekrutere benyttes der det er hensiktsmessig. Det er ikke ønskelig å benytte 
begrepet organisere gjennomgående. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.7.8 
Forslagsnr: #132 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Forslag 9:  

Endringsforslag: 

Å rekruttere nye medlemmer 

Endres til: 

 Å aktivisere og mobilisere eksisterende medlemmer, og organisere nye.  

  

Begrunnelse: 
Det er viktig at vi har et tillitsvalgtapparat som evner å formidle saker vi står i, og 
mobilisere medlemmer ute på den enkelte arbeidskraft. Det gjøres gjennom en aktiv 
klubb, som organiserer sine nye kollegaer rundt et fellesskap og en kultur for 
diskusjon av saker på den enkelte arbeidsplass. Dersom vi ikke evner det, så er det 
ingen styrke i vår store organisasjon med mange medlemmer. Da kan 
streikevåpenet svekkes, og organisasjonsgraden synke, eller at arbeidere velger 
andre forbund enn LO-forbund. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
11.7.8 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen er ivaretatt i eksisterende ordlyd. Begrepene verve, organisere eller 
rekrutere benyttes der det er hensiktsmessig. Det er ikke ønskelig å benytte 
begrepet organisere gjennomgående. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #2797 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Yrkesfaggruppene i fagforeningen 

Begrunnelse: 
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, mener vi at vi får en høyere yrkesfaglig 
lokalt diskusjon og et større engasjement. 
Med en yrkesfaglig gruppe-tilhørighet, kan dette mål nås bedre. I tillegg er det mer 
akseptabelt å ha et medlemsmøte i faggruppen i arbeidstiden fremfor et rent 
medlemsmøte 
På et høyere utdanningsnivå etterlyses det mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. 
Dette er spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen og bryter med oppbygningen av 
forbundet. Begrepet "yrkesfag" vil dessuten kunne virke eksluderende for de med 
både kortere og lengre utdanning.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #327 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Endre overskrift til "Representant for yrkesseksjonene i fagforeningene." 

Legg til følgende tekst: 

I faforeningen skal yrkesseksjonen ha en egen representant. Representanten skal ha et 
særlig fokus på medlemmene innenfor vedkommendes yrkesseksjon, og være 
bindeleddet inn mot yrkesseksjonen i regionen. 

Stryk alle underparagrafer.  

Begrunnelse: 
yrkeseksjonene i lokalforeningen bør avvikles og erstattes av en representant for 
yrkeseksjonen i styret 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #544 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
11.8 Yrkesfaglig arbeid i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #561 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
§ endres til yrkesfaglig arbeid i fagforeningene 

Begrunnelse: 
viser til forslag om å endre §11.3.4 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #584 
Fra: Fagforbundet Sarpsborg 

Forslag: 
Forslag. 

§ 11.8. utgår fra vedtektene. 

Begrunnelse: 
Begrunnelse. 
Helt siden sammenslåingen til  å bli Fagforbundet har det vært store utfordringer 
med å få til etablering og drift av yrkesseksjoner i lokalforeningene. Det har ikke 
blitt bedring på det etter mange år, og mange fagforeninger opplever at det ikke er 
mulig å drifte yrkesseksjonene etter vedtektene.  
Det foreslås derfor at kravet om yrkesseksjoner i lokalforeningene utgår fra 
vedtektene.  
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #586 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Yrkesseksjonene på fagforeningsnivå legges ned. Nåværede §11.8 erstattes med: 

- Fagforeningen er ansvarlige for å ivareta de yrkesfaglige interessene til 
medlemmene. 

-Fagforeingen står fritt til å opprette yrkesgrupper etter behov. 

-Fagforeningen står fritt til å kunne samarbiede med andre fagforeninger for å ivareta 
medlemmenes behov, både yrkesfaglig og yrkespolitisk.  

Begrunnelse: 
Mange fagforeninger sliter i dag med å få rekruttert medlemmer til å påta seg verv. 
Vi mener at det er mer formålstjenlig og hensiktsmessig for medlemmene og 
fagforeningen at det opprettes yrkesgrupper der det er behov og ønske om det. Også 
i dagens struktur er det fagforeningene ved styrene som har ansvaret for at 
interessene til medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte. Fagforeningenes 
oppgave er nedfelt i § 11.2 og omfatter også det yrkesfaglige/yrkespolitiske 
arbeidet. Vi mener yrkesgrupper ivaretar det yrkesfaglige på en bedre måte enn 
dagens seksjoner gjør på fagforeningsnivå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke foreslår 
å legge med seksjonene i regionen eller på sentralt nivå. Vi mener seksjonene på 
disse to nivåene skal ivareta koordineringsoppgavene på tvers av yrkene og skal 
være landsdekkende. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #641 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Seksjonene på fagforeningsnivå legges ned. Nåværende § 11. 8 erstattes med 
følgende: 
a)Fagforeningene er ansvarlig for å ivareta de yrkesfaglige interessene til 
medlemmene. 
b) Fagforeningene står fritt til å opprette yrkesgrupper etter behov. 
c) Fagforeningene står fritt til å kunne samarbeide med andre fagforeninger for å 
ivareta medlemmenes behov, både yrkesfaglig og yrkespolitisk. 

Begrunnelse: 
Mange fagforeninger sliter i dag med å få rekruttert medlemmer til å påta seg verv. 
Vi mener at det er mer formålstjenlig og hensiktsmessig for medlemmene og 
fagforeningen at det opprettes yrkesgrupper der det er behov og ønske om det. Også 
i dagens struktur er det fagforeningene ved styrene som har ansvaret for at 
interessene til medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte. Fagforeningenes 
oppgave er nedfelt i § 11.2 og omfatter også det yrkesfaglige/yrkespolitiske 
arbeidet. Vi mener yrkesgrupper ivaretar det yrkesfaglige på en bedre måte enn 
dagens seksjoner gjør på fagforeningsnivå. Vi gjør oppmerksom på at vi IKKE 
foreslår å legge med seksjonene i regionen eller på sentralt nivå. Vi mener 
seksjonene på disse to nivåene skal ivareta koordineringsoppgavene på tvers av 
yrkene og skal være landsdekkende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #661 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden:   6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Yrkesseksjonene på fagforeningsnivå legges ned. Nåværede §11.8 erstattes med: 

- Fagforeningen er ansvarlige for å ivareta de yrkesfaglige interessene til 
medlemmene. 

-Fagforeingen står fritt til å opprette yrkesgrupper etter behov. 

-Fagforeningen står fritt til å kunne samarbiede med andre fagforeninger for å ivareta 
medlemmenes behov, både yrkesfaglig og yrkespolitisk.  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Mange fagforeninger sliter i dag med å få rekruttert medlemmer til å påta seg verv. 
Vi mener at det er mer formålstjenlig og hensiktsmessig for medlemmene og 
fagforeningen at det opprettes yrkesgrupper der det er behov og ønske om det. Også 
i dagens struktur er det fagforeningene ved styrene som har ansvaret for at 
interessene til medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte. Fagforeningenes 
oppgave er nedfelt i § 11.2 og omfatter også det yrkesfaglige/yrkespolitiske 
arbeidet. Vi mener yrkesgrupper ivaretar det yrkesfaglige på en bedre måte enn 
dagens seksjoner gjør på fagforeningsnivå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke foreslår 
å legge med seksjonene i regionen eller på sentralt nivå. Vi mener seksjonene på 
disse to nivåene skal ivareta koordineringsoppgavene på tvers av yrkene og skal 
være landsdekkende. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

526 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #678 
Fra: FAGFORBUNDET HOLE 

Forslag: 
§ endres til yrkesfaglig arbeid i fagforeningene  

Begrunnelse: 
vises til forslag om å endres §11.3.4 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #698 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
§ 11.8 Yrkesseksjonene i fagforeningen endres til: Yrkesfaglig arbeid i fagforeningen 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag til ikke å ikke ha yrkesseksjoner i fagforeningene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #740 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Yrkessekjonene på fagforeningsnivå legges ned og endres til yrkesfagligarbied.  

Fagforeningene står fritt til og opprette yrkesgrupper etter behov eller der det er 
mulig.  

Fagforeningen står fritt til og samarbeide på tvers av fagforeninger for å ivareta 
medlemmers behov både yrkesfaglig og yrkespolitisk. 

  

Begrunnelse: 
Fagforeninger sliter med og rekruttere medlemmer som ønsker å ta på seg verv. Vi 
mener det mer hensiktsmessig for medlemmene og foreningen at det opprettes 
yrkesgrupper der det er behov og hensiktsmessig. Også i dagens struktur er det 
fagforeningene ved styrene som har ansvaret for at interessene til medlemmene blir 
ivaretatt på best mulig måte. Fagforeningenes oppgave er nedfelt i § 11.2 og 
omfatter også det yrkesfaglige/yrkespolitiske arbeidet. Vi mener yrkesgrupper 
ivaretar det yrkesfaglige på en bedre måte enn dagens seksjoner gjør på 
fagforeningsnivå. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke foreslår å legge med seksjonene i 
regionen eller på sentralt nivå. Vi mener seksjonene på disse to nivåene skal ivareta 
koordineringsoppgavene på tvers av yrkene og skal være landsdekkende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

529 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8 
Forslagsnr: #2772 
Fra: FAGFORBUNDET FARSUND 

Forslag: 
Fjerne seksjonsstyre i egen lokal fagforening. 

Begrunnelse: 
Vanskelig å få folk til å engasjere seg i egen seksjon, og få noen til å påta seg verv.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene i fagforeningene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #3141 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Se forslag under § 20 om rekkefølgen på yrkesseksjonskonferanser, 
regionkonferanser og landskonferansen: Yrkesseksjonskonferanser, 
regionkonferanser og landskonferansen legges før årsmøtet, regionsmøtet og 
landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Disse konferansene bidrar til å løfte den politiske og organisatoriske debatten i 
forkant av de bestemmende organers møte, jf. begrunnelse under §20 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #49 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Konferansen skal behandle saker som angår yrkesseksjonens oppgaver etter § 
11.8.2 og planer i forhold til vedtak fattet på årsmøtet i fagforeningen. 

Endres til: 

Konferansen skal behandle saker som angår yrkesseksjonens oppgaver etter § 11.8.2 
og planer i tråd med vedtak fattet på årsmøtet i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Feil bruk av begrepet i forhold til 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #219 
Fra: FAGFORBUNDET ØSTRE TOTEN 

Forslag: 
I fagforeningen skal yrkesseksjonen ha et eget styre eller en seksjonsleder, et styre 
bør bestå av forskjellige yrkesgrupper innen yrkesseksjonen for å sikre en god 
yrkesorganisering i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Vi vil ha det tydeliggjort i vedtektene at et styre i en yrkesseksjon bør bestå av 
forskjellige yrkesgrupper for å sikre en god yrkesorganisering i fagforeningen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i siste setning foreslås innarbeidet i retningslinjene 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #367 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
| 11.8.1 endres til: 

Yrkesseksjonslederne danner ett yrkesutvalg 

Begrunnelse: 
De ulike yrkesseksjonslederne danner sin egen "klubb" 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Forslaget vil kunne virke fragmenterende på fagforeningsstyret. 
Fagforbundet har de siste årene jobbet for å sikre samhandling i 
fagforeningsstyrene. Vedtektenes bestemmelser § 11.7 omhandler klubben som er 
forbundets organisering på virksomhetsnivå, altså innenfor den enkelte 
arbeidsgiver.   
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #545 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
11.8.1 Årskonferanse og valgprosedyre. 
I fagforeningen skal yrkesseksjonenene ha en yrkesseksjonsansvarlig. Der det er 
medlemsgrunn¬lag skal det avholdes en årskonferanse for 
yrkesseksjonensmedlemmene i etterkant av årsmøtet i fagforeningen. Konferansen 
skal behandle saker som angår yrkessek¬sjonens oppgaver etter §11.8.2 og planer i 
forhold til vedtak fattet på årsmøtet i Fagforeningen. Det skal også velges 
representanter til Fylkeskonferansen i yrkesseksjonen.  

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  Forslaget vil i realiteten endre 
rammemodellen og vil medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #562 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Endres til at yrkesseksjonen skal ha en egen yrkesseksjonsansvarlig med en 
personlig vara. Styre kan opprettes der det er ønske om og mulighet til dette. 

Begrunnelse: 
Viser til forslag i § 11.3.4 der det ønskes å ha yrkesseksjonsansvarlig istedenfor 
yrkesseksjonsleder 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget virker begrensende for hvor mye yrkesfaglig arbeid det vil være mulig å 
gjennomføre. Dagens vedtekter gir adgang til å velge leder med vara i den grad det 
ikke er mulig å velge et seksjonsstyre.  Forslaget vil i realiteten endre 
rammemodellen og vil medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #699 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
§ 11.8.1 erstattes med: Det velges styrer for yrkesgruppene, der det er mulig. Resten 
strykes 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag på ikke ha yrkesseksjonsleder og styrer i fagforeningen  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #741 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Alt i §8.1 strykes og erstattes med: Det velges styrer for yrkesgruppene der det er 
mulig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #2679 
Fra: Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 

Forslag: 
 

11.8.1 Årskonferansen, sammensetning og valgprosedyre. 

I fagforeningen skal yrkesseksjonen ha et eget styre eller en leder av yrkesseksjonen. 

I fagforeningen skal yrkesseksjonen ha et eget styre eller en leder av yrkesseksjonen. 
Fagforeningens årsmøte kan behandle at yrkesseksjonene organiseres under et 
felles styre. Der det er medlemsgrunnlag skal det avholdes en årskonferanse i 
yrkesseksjonen i forkant av årsmøtet i fagforeningen. Konferansen skal behandle 
saker som angår yrkesseksjonens oppgaver etter § 11.8.2 og  innspill til fagforeningens 
handlingsplan. (Se retningslinjer til § 11.8.1 - retningslinjer må endres) 

Begrunnelse: 
Mange fagforeninger har utfordringer med å finne personer som vil ta på seg et 
lederverv i en yrkesseksjon.Det kan være enklere å få noen til å ta på seg et 
styreverv hvor en slipper å ta alt ansvar selv, men kan samarbeide i et styre. 
Fagforbundets fremste fordel er samarbeid mellom yrkesgruppene, at vi ser rett 
kompetanse på rett plass, at vi organiserer alle.  
Når det gjelder årskonferansene, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så tett 
opp etter årsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener at 
årskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er å 
komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at fagforeningen må 
prioritere i fagforeningens handligsplan for året som kommer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Yrkesseksjonene slik de er organisert i dag er en del av rammemodellen og derav 
Fagforbundets organisasjon. 
Fagforbundets største konkurrenter er profesjonsforbund, som markedsfører seg 
kraftfullt med yrkesfaglige tilbud og yrkesfaglige politikk. Det er vanskelig å se for 
seg at Fagforbundet skal kunne ha et spisset yrkestilbud som matcher disse 
forbundene i modellen som blir foreslått. 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som skissert i dagens vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #2777 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Retningslinjer til §11.8.1 

Endre til: Årskonferansen for yrkesseksjonene avholdes senest 4 uker etter 
fagforeningens årsmøte 

Endringen vil også medføre en endring i §11.9.1 Årskonferansen for ungdom, og 
§11.9.2 Årskonferansen for pensjonistene 

Begrunnelse: 
Fristen for å avholde landskonferanser er 4 uker etter Landsmøte. (§20) Fristene 
bør være like for hele organisasjonen. Det er i dag en frist på 21 dager etter årsmøte 
i fagforeningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet behandler ikke retningslinjene. Vedtektsendringer vedtatt av 
landsmøtet vil justeres av landsstyret der hvor det er nødvendig.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #2806 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Dagens tekst i §11.8 fjernes og ertattes med tekst i § 11.8.2, med disse endringer:  

Overalt der benevnelsen yrkesseksjonsstyret/leder av yrkesseksjoner/ yrkesseksjoner 
benyttes endres til yrkesfaggrupper. 

Begrunnelse: 
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, mener vi at vi får en høyere yrkesfaglig 
lokalt diskusjon og et større engasjement. 
Med en yrkesfaglig gruppe-tilhørighet, kan dette mål nås bedre. I tillegg er det mer 
akseptabelt å ha et medlemsmøte i faggruppen i arbeidstiden fremfor et rent 
medlemsmøte 
På et høyere utdanningsnivå etterlyses det mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. 
Dette er spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #3165 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Tilføyelse: De som velges til verv i yrkesseksjonene skal være yrkesaktive. Der det 
ikke er mulig å ha styrer i alle yrkesseksjonene, kan fagforeningene ha et felles 
yrkesseksjonsstyre. 

Begrunnelse: 
Når man har verv i yrkesseksjonene bør man ha kontakt med sitt ordinære yrke.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Som hovedregel er alle medlemmer i forbundet valgbare.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #3317 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

Der det er medlemsgrunnlag skal det avholdes en årskonferanse i yrkesseksjonen i 
etterkant av årsmøtet i fagforeningen. Konferansen skal behandle saker som angår 
yrkesseksjonens oppgaver etter § 11.8.2 og planer i forhold til vedtak fattet på 
årsmøtet i fagforeningen. 

  

Endres til: 

Der det er medlemsgrunnlag skal det avholdes en årskonferanse i yrkesseksjonen i 
forkant av årsmøtet i fagforeningen. Konferansen skal behandle saker som angår 
yrkesseksjonens oppgaver etter § 11.8.2 og innspill til fagforeningens handlingsplan. 

Begrunnelse: 
Når det gjelder årskonferansene, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så tett 
opp etter årsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener at 
årskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er å 
komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at fagforeningen må 
prioritere i fagforeningens handlingsplan for året som kommer. 
Tilsvarende tiltres likelydende forslag som gjelder ungdom og pensjonist – på 
fagforeningsnivå, regionalt nivå og nasjonalt nivå (kapitlene 11, 13, 20 og 21). 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er ikke til hinder for at yrkesseksjonene kan gi innspill til 
fagforeningens handlingsplaner. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #376 
Fra: Fagforbundet Rogaland 

Forslag: 
Tittel på 11.8.1 er "Årskonferanse, sammensettning og valgprosedyre" 

Dette bør endres til: Årskonferanse for yrkesseksjonene 

Stryke første setning: "I fagforeningen skal yrkesseksjonene ha et eget styre eller en 
seksjonsleder." 

 Denne setningen bør strykes og være lik som det står i punkt 11.9.1 Årskonferanse for 
ungdom og 11.9.2 Årskonferanse for pensjonistene og videre starte likt " Der det er 
medlemsgrunnlag.. 

  

Begrunnelse: 
Valg blir ikke lengre foretatt på yrkesseksjonsledersamlingene, men på årsmøtet. I § 
11.3.4 står det at yrkesseksjonsstyrene skal velges på årsmøtet. 
Det vil være ryddig at alle årskonferansene har samme ordlyd. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
11.8.1 Årskonferanse for yrkesseksjonene 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Setningen som foreslås tatt ut/ endret anses ivaretatt av forslag 3580. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

545 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #624 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
"Der det er medlemsgrunnlag skal det avholdes en årskonferanse i yrkesseksjonen i 
etterkant av årsmøte i Fagforreningen. 

Endres til:Der det er medlemsgrunnlag skal det avholdes et årsmøte i  yrkesseksjonen i 
etterkant av årsmøte i Fagforreningen. 

Begrunnelse: 
Årskonferansen høres ut som et veldig stort arrangement. Derfor mener vi årsmøte 
er mer riktig. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bruken av benevnelsene -møte og -konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i 
Fagforbundet. Landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, 
årsmøte og årskonferanse. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.1 
Forslagsnr: #626 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
Årskonferansen, sammensetning og valgprosedyre. 

Endres til : Årsmøte, sammensetning og valgprosedyre. 

Begrunnelse: 
Synes at årskonferanse er et stort ord, og er vanskelig å gjennomføre. Derfor ønsker 
vi årsmøte som er noe alle kan gjennomføre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bruken av benevnelsene -møte og -konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i 
Fagforbundet. Landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, 
årsmøte og årskonferanse. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #368 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 11.8.2 endres til: 

Yrkesutvalget skal: 

• Arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon 
• Tilrettelegge forskjellige former for yrkesfaglige tilbud til alle medlemmer i 

yrkesseksjonene. 
• Arbeide med yrkespolitiske spørsmål. 
• Tilrettelegge for at tillitsvalgte får yrkesfaglig kompetanse. 
• Sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og det forhandlingsmessige. 
• Være ansvarlige for medlemsmøter i yrkesseksjonene. 
• Gjennomføre yrkesorganisatoriske tiltak og opprette yrkesfaglige grupper eller 

oppnevne kontaktperson innenfor yrkesområder når det er hensiktsmessig. 

  

  

Begrunnelse: 
Dette blir da et nytt utvalg som vi da har listet opp oppgaver til, i forhold til hva som 
står i det opprinnelige punktet i Handlingsprogrammet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #546 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
11.8.2 Yrkesseksjonsansvarlig skal sammen med fagforeningsstyret: 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #547 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Fjerne strekpunktene 

6: være ansvarlig for medlemsmøter i yrkesseksjon 

8: Forvalte økonomien i yrkesseksjon i henhold til budsjett 

Fjerne siste avsnitt: Yrkesseksjonstyret i fagforeningen skal behandle alle saker som 
ligger innenfor yrkesseksjonens ansvarsområde 

  

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil begrense fullmaktene og oppgavene til 
yrkesseksjonene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #625 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
- tilrettelegge for forskjellige former for yrkesfaglige tilbud til alle medlemmer i 
yrkesseksjonen. 

Endres til: bidra til at det blir forskjellige former for yrkesfaglige tilbud til alle 
medlemmer i yrkesseksjonen. 

Begrunnelse: 
Synes at bidra er et bedre ord enn tilrettelegge. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #700 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Yrkesseksjonstyret/leder av yrkesseksjonen skal: Endres til yrkesrepresentantene 
skal 

Siste avsnitt strykes 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag på ikke å ha yrkesseksjoner på fagforeningsnivå 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #742 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Yrkesseksjonstyret/ Leder av yrkesseksjonen skal - erstattes med 
yrkesrepresentanten  

andre avsnitt - yrkesseksjonen erstattes med - Fagforeningen  

tredje siste avsnitt styrkes  

siste avsnitt strykes  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #766 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Dersom det ikke gis midler til frikjøp for lokale yrkesseksjoner, bør disse avvikles. 
Vankelig å drive seksjonsarbeid og å finne kandidater, da det foreventes at man gjør 
dette på dugnad. Frikjøpte i seksjonene regionalt og sentralt for da ha ansvaret for 
seksjonsarbeidet. 

Begrunnelse: 
I dag er det flere frikjøpte i yrkesseksjonene sentralt, regionalt men ikke lokalt. 
Dette er en fordelinganøkkel som Fagforeningene lokalt ikke kan leve med, når man 
ser på vedtektene§ 11.8 om hva en lokal yrkessekjson skal gjøre. 
Her må man kunne omdisponere de midlene man har til å bruke på seksjonsarbeid. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til endringer i vedtektene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #811 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag §11.8.2: «sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og 
det forhandlingsmessige i samarbeid med tillitsvalgte etter lov og avtaleverk. 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Styrke de tillitsvalgtes rolle i arbeidet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #832 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §11.8.2: «sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og det 
forhandlingsmessige i samarbeid med tillitsvalgte etter lov og avtaleverk. 

  

t. 

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Styrke de tillitsvalgtes rolle i arbeide 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
2994  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2798 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Styremedlem fra en faggruppe skal 

Endre ett strekpunkt: 

-Arbeide for en sterk yrkesfaglig profil 

  

Begrunnelse: 
Endre overskrift. 
endring av strekpunkt: Fagforbundet ønsker å verve medlemmer innenfor 
yrkesnivåer fra høyskole og universitet, men er i dag lite synlig for denne 
medlemsgruppen. 
Eks, straks en sykepleier tar en videreutdanning går mange over NSF for å få 
fagtilhørighet innenfor sin spesialitet. 
IKT-sektoren kjenner seg ikke igjen i vår yrkesseksjon kontor og administrasjon. Jo 
mer spesialisert yrkesveien blir, jo mer faglig faglig innhold ønsker medlemmer fra 
sin fagforening. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt når Fagforbundet ble etablert 
i 2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for 
Fagforbundets organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil 
medføre en nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2872 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSAND, AVD. 034 

Forslag: 
  

Vedtekter 2017-2021, §11.8.2 

Yrkesseksjonsstyret/leder av yrkesseksjonen skal: 

  

Vi mener at det er veldig nyttig å ha et yrkesseksjonsstyre, og at ikke det i 
utgangspunktet er behov for frikjøp på foreningsnivå. Likevel er det noen av punktene 
vi mener det er urealistisk å kunne ta ansvar for dersom yrkesseksjonsleder ikke er 
frikjøpt.  

  

Oppgaver som vanskelig lar seg gjennomføre av yrkesseksjonsstyret/leder av 
yrkesseksjonen uten frikjøp: 

  

-arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon. 

Forslag: Ansvar bør ligge på PTV i samarbeid med HTV dersom yrkesseksjonsleder 
ikke er frikjøpt. 

  

Begrunnelse: 
ikke lett å få det til når en ikke er frikjøpt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforeningen har ansvaret for at politikken følges. Det betyr at klubbene må følge 
opp i praksis. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #3261 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
11.8.2 Nytt under punkt: Yrkesseksjonsleder og yrkesseksjons styre må ha 
kjennskap til alle yrkesgruppene som tilhører denne yrkesseksjonen. 

  

Begrunnelse: 
Det er veldig lett som en lokal yrkesseksjonsleder å tenke bare på sin yrkesgruppe 
og sin arbeidsplass. I Fagforbundet er det flere yrkessgrupper som tilhører samme 
yrkesseksjon, og da bør man ha kjennskap til hvilke yrkesgrupper som tilhører hver 
yrkesseksjon. Det vil også da bli lettere å innhente yrkesfaglig argumentasjon fra de 
små yrkesgruppene.  
Det er viktig at også yrkesseksjonsleder i forbundsregionen og sentralt har 
kjennskap til yrkesgruppene sine. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette må ivaretas, og oversikten må oppdateres rutinemessig, men hører ikke 
hjemme i vedtektene. Det er en selvfølge at yrkesseksjonene kjenner til sitt 
ansvarsområde.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #3262 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Under fagforening og yrkesseksjoner står det på punkt 11.8.2 at yrkesseksjonen 
skal: 

-         tilrettelegge forskjellige former for yrkesfaglige tilbud til alle medlemmer i 
yrkesseksjonen. 

Dette ønsker vi at skal endres til: 

-         gjennomføre forskjellige former for yrkesfaglige tilbud til alle medlemmer i 
yrkesseksjonen. 

Begrunnelse: 
Vi syns det er lite skiller når det kommer til hva som er fagforeningens oppgave VS 
forbundsregionens på visse punkter. Og vi mener det er et stort rot og kaos i 
forskjellig ord og uttrykk. 
Vi må jobbe for at fagforeningene forstår enda mer at det er de som skal sørge for at 
medlemmene får yrkesfaglige tilbud, og at regionen bistår de og hjelper til slik at de 
får gjennomført, samtidig som vi er tydeligere på at fagforeningene må samarbeide 
mer i områdene. Det står litt tidligere, under fagforeningen, at «leder av 
yrkesseksjonens hovedoppgave er å bidra til at medlemmene får de yrkesfaglige 
tilbud og den oppfølgingen som følger av §11.8.2.» Og det står at fagforeningsstyret 
skal «lede virksomheten og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, prinsipp- og 
handlingsprogram, årsmøtet og andre overordnede organ bestemmer. Ivareta 
sekretæroppgaver, opplæringsvirksomhet, informasjon, verving og 
medlemsoppfølging.» 
Vi mener det egentlig står der, men med så mange forskjellige ord og uttrykk etter 
hverandre blir det hele bare utydelig hvem som har ansvar for hva. 
Forbundsregionen har et sørge for ansvar for fagforeningene, men fagforeningene 
har et sørge for ansvar for medlemmene. Vi må bli tydeligere og bruke samme ord. 
Det må samtidig utdypes hva fagforeningen skal VS forbundsregionen. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil virke begrensende for fagforeningens mulighet til å benytte seg av 
eksterne tilbydere ved gjennomføring av yrkesfaglige tilbud.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #452 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #810 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag §11.8.2: «tilrettelegge forskjellige former for yrkesfaglig tilbud 
til alle medlemmer i yrkesseksjonen.» endres til «Sikre at medlemmene får en 
yrkesfaglig utvikling. 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Sikre ber om at en aktivt bidrar, mens tilrettelegge er mer passivt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #831 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §11.8.2: «tilrettelegge forskjellige former for yrkesfaglig tilbud 
til alle medlemmer i yrkesseksjonen.» endres til «Sikre at medlemmene får en 
yrkesfaglig utvikling. 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Sikre ber om at en aktivt bidrar, mens tilrettelegge er mer 
passivt. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #548 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
11.9 Ungdomstillitsvalgt og pensjonistutvalg 

Årskonferanse for ungdom 

Begrunnelse: 
Når yrkesseksjonsstyrene og ungdomsutvalgene blir borte må vedtektene endres 
tilsvarende. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #701 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Erstattes med: Ungdom og pensjonisttillitsvalgt 

Begrunnelse: 
Som følge av at det foreslås at ungdom og pensjonistutvalgene byttes ut med 
tillitsvalgte for ungdom og pensjonist   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #3214 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
11.9                        Ungdoms og pensjonistutvalg 

  

11.9.1                     Årskonferanse for ungdom og ungdomsutvalg 

11.9.2                     Ungdomsutvalget/leder av ungdomsutvalget skal: 

-          Organisere, aktivisere og beholde elever, lærlinger, studenter og unge 
arbeidstakere. 

-          Arbeide med saker som berører unge medlemmer 

-          Arbeide med ungdomspolitiske spørsmål 

-          Tilrettelegge forskjellige former av tilbud til alle unge medlemmer 

-          Være ansvarlig for medlemsmøter for unge medlemmer 

-          Gjennomføre besøk på videregående skoler og universitet 

-          Gjennomføre lærlingepatrulje og/eller samling med lærlinger 

-          Samarbeide med styret i fagforeningen, ungdomsutvalget i forbundsregionen. 

-          Leder av ungdomsutvalget skal delta på regionkonferansen. 

  

Ungdomsutvalget i fagforeningen skal behandle alle saker som ligger innenfor 
ungdomsutvalgets ansvarsområder. 

  

11.9.3                     Årskonferanse for pensjonister og pensjonistutvalg 

11.9.4                     Pensjonistutvalget/leder av pensjonistutvalget skal: 

- Arbeide med saker som berører pensjonister og uføre 
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 - Arbeide med pensjons- og uførepolitiske spørsmål 

- Tilrettelegge forskjellige former av tilbud til pensjonister og uføre 

- Være ansvarlig for medlemsmøter for pensjonister og uføre 

- Samarbeide med styret i fagforeningen og pensjonistutvalget i forbundsregionen 

- Leder av pensjonistutvalget skal delta på regionkonferansen 

  

Pensjonistene i fagforeningen skal behandle alle saker som ligger innenfor 
pensjonistutvalgets ansvarsområder. 

Begrunnelse: 
Vedtektene sier i dag svært lite angående ungdomsarbeid og pensjonistarbeid i lokal 
fagforening, dette må fremkomme i vedtektene. Ved å konkretisere og samle 
punkter her, vil det bli lettere for de i fagforeningen til finne ut hva de skal holde på 
med, noe som igjen bidrar til forståelse for vervet sitt. Mener dessuten at vi må skille 
på ungdom og pensjonister i vedtektene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen anses ivaretatt av forslag 3560, men deler av forslaget anses for 
detaljert.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #3168 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Ny paragraf: § 11.10 - pensjonistutvalg. I tillegg foreslås det å endre i teksten slik at 
det står: Årskonferanser for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
11.10 Pensjonist- og uføreutvalget i fagforeningen 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #3560 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Som en konsekvens av at forslag 3167 og forslag 3168 er forslått tiltrådt, 
splittes eksisterende § 11.9 i to, til ungdomsutvalget og pensjonist- og uføreutvalget 
i egne underparagrafer, hhv. §§ 11.9 og 11.10.   

  

Ny § 11.9 Ungdomsutvalget i fagforeningen   

  

Eksisterende § 11.9.1 uendret  

 

Ny § 11.9.2 Ungdomsutvalget er rådgivende overfor styret i fagforeningen og skal:   

• lede utvalgets virksomhet og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, 
prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt   

• ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i fagforeningen   

• ha uttalerett i spørsmål som angår ungdom  
• etter oppdrag fra overordnet organ utføre politisk påvirkningsarbeid i 

spørsmål som er sentrale innenfor ungdomsorganiseringens ansvarsområde   
• forvalte utvalgets økonomi i henhold til budsjett   
• innkalle til årskonferanse for ungdomsorganiseringen   

• forberede og innstille saker til årskonferansen for ungdomsorganiseringen   

 

Ny § 11.10  Pensjonist- og uføreutvalget i fagforeningen   

  

Eksisterende § 11.9.2 blir ny 11.10.1   

 

Ny § 11.10.2  Pensjonist- og uføreutvalget er rådgivende overfor styret i fagforeningen 
og skal:   
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• lede utvalgets virksomhet og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, 
prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt   

• arbeide med saker av betydning for alders – og uførepensjonister   
• ha uttalerett i spørsmål som angår alders – og uførepensjonister   

• etter oppdrag fra overordnet organ utføre politisk påvirkningsarbeid i 
spørsmål som er sentrale innenfor pensjonistorganiseringens 
ansvarsområde.   

• forvalte utvalgets økonomi i henhold til budsjett   
• innkalle til årskonferanse for pensjonistorganiseringen.   
• forberede og innstille saker til årskonferansen for pensjonistorganiseringen   

Begrunnelse: 
Som en konsekvens av at forslag 3167 og forslag 3168 er forslått tiltrådt, splittes 
eksisterende § 11.9 i to, til ungdomsutvalget og pensjonist- og uføreutvalget i egne 
underparagrafer, hhv. §§ 11.9 og 11.10.  
 
 Forslaget foreslår samme oppbygning som i § 11.8 yrkesseksjonen i fagforeningen. 
Dette følger tilsvarende forslag, og danner da en rød tråd gjennom vedtektenes tre 
nivåer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #967 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1020 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1079 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1121 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1180 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1237 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1294 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1372 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1409 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1531 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1595 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1718 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1779 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1827 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1864 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

585 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1930 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

586 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2019 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

587 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2039 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

588 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2184 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

589 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2242 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

590 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2288 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

591 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2399 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

592 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2456 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

593 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2539 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

594 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2623 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
11.9.1 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 
 
Endres til: 
 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter, uføre og unge medlemmer 
generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

595 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #3166 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Tilføying: Unge uføre og medlemmer generelt. 

Begrunnelse: 
Det er nødvendig å spesifisere uføre. Det er viktig at unge uføre får en tilhørighet og 
blir inkludert blant ungdom i fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uføre ligger til pensjonistorganiseringen. Dagens vedtekter er ikke til hinder for at 
unge uføre kan motta tilbud fra ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

596 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1081 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1123 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

598 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1182 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

599 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1239 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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600 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1296 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

601 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1720 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

602 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1829 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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603 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #1932 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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604 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2021 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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605 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2186 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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606 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2244 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2401 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2458 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2541 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #2625 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3168 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #3167 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Skille ungdomsutvalg og pensjonistutvalg i egne paragrafer. 

§ 11.9 foreslås å hete ungdomsutvalg. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
 11.9 Ungdomsutvalget?i fagforeningen 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #369 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 11.9 endres til: 

Ungdoms- og pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
På samme grunnlag som tidligere. Ungdom og pensjonist vil være i utvalgene 
sammen med yrkesseksjonslederne. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9 
Forslagsnr: #743 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
ungdom og pensjonistutvalgt erstattes med ungdoms og pensjonistarbeid. 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #50 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Konferansen behandler spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge 
medlemmer generelt, og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen. 

Endres til: 

Konferansen behandler spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge 
medlemmer generelt, og planer i tråd med vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Forholdisme. Feil bruk av begrepet i forhold til. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #370 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§11.9.1 endres til: 

Det avholdes medlemsmøter for ungdom i fagforeningen minst en gang i året hvor 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt er 
tema. 

Begrunnelse: 
Dette med bakgrunn av endring i § 11.9  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er fagforeningens ansvar å avholde medlemsmøter som har 
beslutningskompetanse. Dagens vedtekter er  likevel ikke til hinder for at 
ungdomsorganiseringen i fagforeningen kan samle unge medlemmer for å diskutere 
tema som angår unge medlemmer.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #702 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Strykes og erstattes med: årskonfonferanse for ungdom 

  

Begrunnelse: 
Det foreslås at det kun velges ungdomstillitsvalgt, og ikke utvalg  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #720 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
§11.9.1 Årskonferanse for ungdom og ungdomsutvalg 

Tilføyelse: 

Ungdomskonferansen skal hvert andre år behandle debatthefte til landskonferansen 
for ungdom og sende inn forslag til forbundsregionens ungdomsutvalg. 

Begrunnelse: 
Viktigheten av å satse på ungdom 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ikke hensiktsmessig å ha slike detaljer i vedtektene, forslaget beskriver et 
arbeidsverktøy. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #744 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
hele strykes og erstates med: det velges ungdomsutvalgt der dette er mulig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Valg omhandles i § 11.3.4. Intensjonen i forslaget vil svekke ungdomsarbeidet i 
fagforeningen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #2680 
Fra: Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 

Forslag: 
11.9.1 Årskonferanse for ungdom og ungdomsutvalg. 

Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i foreningen. 
Denne avholdes i forkant av årsmøtet. Konferansen behandler spørsmål som 
omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generellt, og innspill til 
fagforeningens handlingplan. (Se retningslinjer til § 11.9.1 - retningslinjer må endres) 

Begrunnelse: 
Etter dagens vedtekter skal årskonferansen avholdes senest 21 dager etter 
fagforeningens årsmøte. Denne konferansen har ingen vedatksmyndighet. Valg og 
vedtak av handlingsplan er allerede fattet på årsmøtet. Konferansen vil få en helt 
annen verdi om den kan spille inn saker og tema til fagforeningens handlingsplaner i 
forkant av årsmøtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som skissert i dagens vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #3470 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til/ endre:  

11.9.1 Årsmøte for ungdom og ungdomsutvalg. 
Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for ungdom i 
fagforeningen. Denne avholdes i etterkant av årsmøtet. Konferansen behandler 
spørsmål som omhandler lærlinger, elever, studenter og unge medlemmer generelt, 
og planer i forhold til vedtak fattet av årsmøtet i fagforeningen. (Se retningslinjer til § 
11.9.1). Årsmøte for ungdom behandler debatthefte til Fagforbundet Ungs 
landskonferanse i oddetallsår (Evt. landsmøteår om vi endrer på det). 
Ungdomsutvalget behandler forslag til landsmøte som senere behandles i 
fagforeningensstyret. 

  

På årsmøte skal det orienteres om budsjett for ungdomsarbeidet, bestemt på 
årsmøtet. Det skal også legges fram forslag til handlingsplan. Alle medlemmer 
under 30 år har tale, forslag- og stemmerett. Vedtatt handlingsplan skal 
godkjennes av fagforeningsstyret. 

Begrunnelse: 
En presisering på hva årskonferansen skal gjøre og hvilket år.  
Pensjonist må få eget punkt.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det ligger til fagforeningen å avholde årsmøte. Bruken av benevnelsene -møte og -
konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i Fagforbundet. Disse møtene har ulik 
status; landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, årsmøte 
og årskonferanse. Forslaget endrer dermed statusen fra en konferanse til et 
vedtaksorgan.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #3472 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til enten som ny § 11.9.2 eller mer tekst i §11.9.1:  

Ungdomsutvalget/ungdomstillitsvalgt skal: 

Arbeide med saker som berører unge medlemmer 

Ivareta unge medlemmer 

Uttale seg om ungdomspolitiske spørsmål 

Være ansvarlig for medlemsmøte for unge medlemmer 

Verve, aktivisere og beholde elever, lærlinger, studenter og unge yrkesaktive 

Forvalte økonomien for ungdomsutvalget/ungdomsarbeidet i henhold til 
budsjett. 

Begrunnelse: 
Det står lite i § og vedtektene om hva ungdomstillitsvalgte skal. Vi ønsker en 
tydeliggjøring av ungdomstillitsvalgtes rolle.  
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3167 og 3560 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #437 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål. 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #520 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Flyttes opp som første punkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske spørsmål. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

624 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #892 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Strekpunkt 3 flyttes opp og blir strekpunkt 1. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #966 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1019 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1078 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1120 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1179 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1236 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1293 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1355 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1436 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1530 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1594 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1717 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1778 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2. Arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1826 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.1 
Forslagsnr: #1863 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #1929 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2018 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

642 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2038 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2183 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2240 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

645 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2287 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2398 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2455 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2538 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

649 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.8.2 
Forslagsnr: #2621 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Flyttes opp som første strekpunkt under 11.8.2: arbeide med yrkespolitiske 
spørsmål.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Strekpunktene er ikke i prioritert rekkefølge, innebære ikke en realitetsendring.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

650 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #371 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 11.9.2 endres til: 

Det avholdes medlemsmøte for pensjonister i fagforeningen minst en gang i året hvor 
spørsmål som omhandler alders- og uførepensjonistene og ders rolle i fagforeningens 
arbeid, er tema. 

Begrunnelse: 
Dette med bakgrunn endring av § 11.9 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er fagforeningens ansvar å avholde medlemsmøter som har 
beslutningskompetanse. Dagens vedtekter er  likevel ikke til hinder for at 
pensjonistorganiseringen i fagforeningen kan samle alders- og uførepensjonister for 
å diskutere tema som angår disse gruppene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #394 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalget endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #703 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Strykes og erstattes med: Årskonferanse for pensjonister 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag på at det kun velges pensjonisttillitsvalgt, og ikke utvalg i 
fagforeningen  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #715 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
Ungdomstillitsvalgt/ungdomsutvalget skal: 

·       Lede utvalgets virksomhet på lokalnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt. 

·       Arbeide med ungdomssaker 

·       Ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere 

·       Ha uttalerett i alle ungdomsspørsmål 

·       Det skal tilstrebes at elev, lærling og student er representert i ungdomsutvalget 

·       Leder av ungdomsutvalget er medlem av fagforeningens styre 

·       Forvalte økonomien i henhold til budsjett der foreningene har eget budsjett eller 
sende økonomiske henvendelser til styret.  

·       Avholde ungdomskonferanse der det er mulig jamfør §11.9.1 

·       Videreformidle tilbud som er rettet mot elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere. 

Begrunnelse: 
Fordi dette er viktige kampsaker 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #745 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
alt strykes og erstates med: det velges pensjonistutvalg der det er mulig. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil svekke medlemsdemokratiet i pensjonistorganiseringen 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2681 
Fra: Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 

Forslag: 
11.9.2. Årskonferanse for pensjonister og pensjonistutvalg. 

Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en årskonferanse for pensjonister i forkant 
av årsmøtet. Konferansen behandler spørsmål som særlig omhandler alders- og 
uførepensjonistene, deres rolle i fagforeningens arbeid og innspill til fagforeningens 
handlingsplan.(se retningslinjer til § 11.9.2 - retningslinjer må endres) 

Begrunnelse: 
Etter dagens vedtekter skal årskonferansen avholdes senest 21 dager etter 
fagforeningens årsmøte. Denne konferansen har ingen vedatksmyndighet. Valg og 
vedtak av handlingsplan er allerede fattet på årsmøtet. Konferansen vil få en helt 
annen verdi om den kan spille inn saker og tema til fagforeningens handlingsplaner i 
forkant av årsmøtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som skissert i dagens vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #968 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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657 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #969 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1021 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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659 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1022 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1080 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1122 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1181 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1238 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1295 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1374 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

666 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1375 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

667 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1405 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1408 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

669 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1532 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

670 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1533 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

671 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1598 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

672 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1599 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

673 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1719 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

674 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1780 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1781 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

676 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1828 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1865 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

678 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1866 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #1931 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

680 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2020 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

681 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2042 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

682 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2044 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

683 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2185 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

684 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2243 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

685 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2289 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

686 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2312 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Så forslås ny § 11.10 som også beskriver utvalgets sammensetning til: 
 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

687 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2400 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

688 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2457 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

689 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2540 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

690 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #2624 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 11.9.2 Årskonferansen for pensjonister og pensjonistutvalg. 
 
Foreslår ny tekst til § 11.9.2 
 
Årskonferansen for pensjonister, uføre og pensjonistutvalg. 
§ 11.10 Pensjonistutvalg 
Det tilrås et utvalg fra 3 til 5 medlemmer, der ett medlem bør være ufør. Leder vil 
være den som representerer utvalget i styret i fagforeningen, og der leders 
varamedlem i styret vil være en av representantene i utvalget. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

691 

6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #3321 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endres til: 

Årskonferanse for pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å synliggjøre at Fagforbundet tar situasjonen til uføre medlemmer  på 
alvor. Aldersspredningen i denne gruppen er stor. Det er ikke lett for de uføre å bli 
sammenliknet med alderspensjonister.  Ved å fremheve gruppen i vedtektene, vil 
uføre føle seg synliggjort og de spesielle utfordringer de har, bli satt på dagsorden 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 11 Fagforeningen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 11 Fagforeningen - § 11.9.2 
Forslagsnr: #3512 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Endres til: 

Årskonferanse for pensjonister og uføre. Der det er medlemsgrunnlag avholdes det en 
årskonferanse for pensjonister og uføre i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Se for øvrig forslag 3560 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2823 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Alle medlemmer er som hovedregele medlem i en virksomhetsovergripende 
fagforening..... 

Begrunnelse: 
Jf. kommentar i §11.1 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
6.2 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

694 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #438 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #453 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1464 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1600 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1830 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1867 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1933 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2022 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2046 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2313 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Ny setning etter andre setning i § 12.1: Det samme gjelder fagforeninger som har 
medlemmer innen et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #455 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1465 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1601 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1831 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1868 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1934 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2023 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2050 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2314 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og 
bestemme hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer 
for valg. Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #456 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1602 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1832 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1869 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

717 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1935 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2026 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2051 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2315 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet 
i koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #459 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1466 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1603 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1833 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1870 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1936 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

727 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2029 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2055 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2316 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes 
koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å 
kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette 
møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd 
som dekker flere forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I 
slike koordineringsledd har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #460 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd.  
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1467 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1604 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

733 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1834 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

734 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1871 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1937 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2031 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2033 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2057 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2317 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og 
liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt 
koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #461 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1468 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1605 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1606 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1835 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1872 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1938 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

747 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2035 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2061 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2318 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en 
av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #463 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1469 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1607 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1836 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #1873 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1939 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2037 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2062 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #2319 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i 
Fagforbundets organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller 
liknende, jf. § 11.7, Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #521 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer hos samme arbeidsgiver 
skal det opprettes koordineringsledd for å samordne arbeidet i forhold til 
arbeidsgiver.         Det samme gjelder for fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med 
fagforeninger og forbundsregioner og deres 
ledelse.                                                                              Det skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 

Koordineringsleddet skal: 

-Koordiner virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 

-Sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg 

Koordinere prosessen med valg av ansatterepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges, og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 

-Påse at vedtekter, prinsipp -og handlingsprogram og og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i 
region.                                                                                                                                                                    
                                                  Forbundsregionen har ansvar for å opprette 
koordineringsledd når virksomheten finnes kun innen en forbundsregion. 
Forbundsregionen innkaller til det første møtet i koordineringsleddet. Følgende er 
representert i et koordineringsledd innen en forbundsregion: 

-Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmeransatt i virksomheten, 
fortrinnsvis leder. 

-Overordnede tillitsvalgte i virksomheten 

-Fagforbundets ansatterepresentanter fra virksomhetens styre. 
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- Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i slikt koordineringsledd. 

-Eventuell konserntillitsvalgt, alktuelle kompetansesentere, forbundsregionen samt 
hovedverneombud når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionovergripende 
koordineringsledd                                                                                                                                            
                                                                               Når virksomheter dekker flere forbundsregioner 
skal det opprettes koordineringsledd som nevnt i pkt.3 De aktuelle forbundsregioner 
har ansvar for å kalle inn til første møte. 

Forbundet sentralt kan bistå med innkalling til dette møtet ved behov.  

Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale 
koordineringsledd                                                                                                                                            
                                                                                          Forbundet sentralt har ansvar for å 
opprette regionale koordineringsledd i overordnede virksomheter nasjonalt som 
regionale helseforetak, bufetat og lignende.  

Innkalling til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesenterene. Følgende er  representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 

- Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 

-Konserntillitsvalgt eller lignende funksjon 

-Fagforbundets ansatterepresentanter fra virksomhetens styre 

-Et kompetansesenter skal ha sekretariatfunksjon. 

Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesenterene i regionen har møterett. 

6.Det skal opprettes et styre i 
koordineringsleddet                                                                                                                                        
                                                                  Styret skal ivareta koordineringsaleddets ansvar 
mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal sammensettes av representanter 
fra fagforeningsstyrer/regionstyrer og representanter fra valgte etter hovedavtalen. 
Representantene for fagforeningsstyrer/regionstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og 
en av disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

761 

7.Representanter for fahgforeningstyrer/regionstyrer har møterett i Fagforbuyndets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller lignendeJfr.§11.7 
Forbundets organisasjonsledd. 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #970 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere 

.2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter 

.7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1023 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1124 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1183 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1240 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1297 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1376 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1412 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1534 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1722 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere 

.2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #1782 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

  

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2187 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

785 

forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2245 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2402 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2459 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2542 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.1 

Forslagsnr: #2627 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
1. Når det er minst to fagforeninger med medlemmer ansatt hos samme 
arbeidsgiver, skal det opprettes et koordineringsledd for å samordne arbeidet i 
forhold til arbeidsgiver. Det samme gjelder fagforeninger som har medlemmer innen 
et samarbeidstiltak mellom arbeidsgivere. 

2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger og 
forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: 
– koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene og forbundsregionene de 
representerer. 
– sørge for at tillitsvalgte etter aktuell hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme 
hvordan de velges innen rammene av denne og forbundets retningslinjer for valg. 
Koordinere prosessen med valg av ansattrepresentanter, påse at sentrale 
samarbeidsavtaler følges og inngå lokale avtaler med andre forbund om samarbeid 
der dette er nødvendig. 
– påse at vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede 
organ følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. 
Forbundsregionen har ansvaret for å opprette koordineringsledd når virksomheten 
finnes kun innen én forbundsregion. Forbundsregionen innkaller til det første møtet i 
koordineringsleddet. Følgende er representert i et koordineringsledd innen én 
forbundsregion: 
– Styrerepresentanter fra fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis bør leder være representert. 
– Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. 
– Forbundsregionen kan velge å være fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. 
Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle kompetansesentre, forbundsregionen samt 
hovedverneombud, når dette er medlem i Fagforbundet, har møterett. 

4. Regionsovergripende koordineringsledd. 
Når virksomheter dekker flere forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd 
som nevnt i pkt 3. De aktuelle forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første 
møte. Forbundet sentralt kan bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. 
Forbundsregionene er fullverdige medlemmer i koordineringsledd som dekker flere 
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forbundsregioner når karakteren av virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd 
har en forbundsregion sekretariatsansvar. 

5. Nasjonale koordineringsledd. 
Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette regionale koordineringsledd i 
overordnede virksomheter nasjonalt som regionale helseforetak, bufetat og liknende. 
Innkallingen til første møte skjer på vegne av forbundsstyret og ivaretas av 
kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt regionalt koordineringsledd: 
– Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer ansatt i virksomheten, 
fortrinnsvis ved leder. 
– Konserntillitsvalgt eller liknende funksjon. 
– Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre 
– Et kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. 
Forbundsstyrets arbeidsutvalg og kompetansesentrene i regionen har møterett. 

6. Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pkt. 1 er ivaretatt i forslag 438. Det øvrige er foreslått flyttet fra retningslinjene til 
vedtektene. Det bør være gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver 
vedtektene utdypende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #439 
Fra: FAGFORBUNDET NARVIK AVD 007 

Forslag: 
2. Et koordineringsledd skal forankres i den ordinære strukturen med fagforeninger 
og forbundsregioner og deres valgte ledelse, og skal være fagforeningenes og 
forbundsregionenes forlengede arm i arbeidet overfor arbeidsgivere som omfatter 
flere fagforeninger/forbundsregioner og fatter bindende vedtak. 
Koordineringsleddene skal: – koordinere virksomheten på vegne av fagforeningene 
og forbundsregionene de representerer. – sørge for at tillitsvalgte etter aktuell 
hovedavtale blir valgt og fungerer, og bestemme hvordan de velges innen rammene 
av denne og forbundets retningslinjer for valg. Koordinere prosessen med valg av 
ansattrepresentanter, påse at sentrale samarbeidsavtaler følges og inngå lokale 
avtaler med andre forbund om samarbeid der dette er nødvendig. – påse at 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av overordnede organ 
følges opp i forhold til aktuell arbeidsgiver. 

3. Koordineringsledd innad i region. Forbundsregionen har ansvaret for å opprette 
koordineringsledd når virksomheten finnes kun innen én forbundsregion. 
Forbundsregionen innkaller til det første møtet i koordineringsleddet. Følgende er 
representert i et koordineringsledd innen én forbundsregion: – Styrerepresentanter fra 
fagforeninger med medlemmer ansatt i virksomheten, fortrinnsvis bør leder være 
representert. – Overordnede tillitsvalgte i virksomheten. – Fagforbundets 
ansattrepresentanter fra virksomhetens styre. – Forbundsregionen kan velge å være 
fullverdig medlem i er slikt koordineringsledd. Eventuell konserntillitsvalgt, aktuelle 
kompetansesentre, forbundsregionen samt hovedverneombud, når dette er medlem i 
Fagforbundet, har møterett 

  

4. Regionsovergripende koordineringsledd. Når virksomheter dekker flere 
forbundsregioner skal det opprettes koordineringsledd som nevnt i pkt 3. De aktuelle 
forbundsregioner har ansvar for å kalle inn til første møte. Forbundet sentralt kan 
bistå med innkallingen til dette møtet ved behov. Forbundsregionene er fullverdige 
medlemmer i koordineringsledd som dekker flere forbundsregioner når karakteren av 
virksomheten tilsier det. I slike koordineringsledd har en forbundsregion 
sekretariatsansvar. 

  

5. Nasjonale koordineringsledd. Forbundet sentralt har ansvaret for å opprette 
regionale koordineringsledd i overordnede virksomheter nasjonalt som regionale 
helseforetak, bufetat og liknende. Innkallingen til første møte skjer på vegne av 
forbundsstyret og ivaretas av kompetansesentrene. Følgende er representert i et slikt 
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regionalt koordineringsledd: – Styret i aktuelle forbundsregioner med medlemmer 
ansatt i virksomheten, fortrinnsvis ved leder. – Konserntillitsvalgt eller liknende 
funksjon. – Fagforbundets ansattrepresentanter fra virksomhetens styre – Et 
kompetansesenter skal ha sekretariatsfunksjon. Forbundsstyrets arbeidsutvalg og 
kompetansesentrene i regionen har møterett. 

  

6 . Det skal opprettes et styre i koordineringsleddet. Styret skal ivareta 
koordineringsleddets ansvar mellom møtene i koordineringsleddet. Et styre skal 
sammensettes av representanter fra fagforeningsstyrer/regionsstyrer og 
representanter fra valgte etter hovedavtalen. Representantene for 
fagforeningsRetningslinjer styrer/regionsstyrer skal utgjøre flertallet i styret, og en av 
disse skal være leder. Styret kan velge et arbeidsutvalg eller delegere fullmakter. 

  

7. Representanter for fagforeningsstyrer/regionsstyrer har møterett i Fagforbundets 
organer etter hovedavtale, slik som i utvalg av tillitsvalgte eller liknende, jf. § 11.7, 
Forbundets organisasjonsledd 

Begrunnelse: 
a 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er foreslått å flytte tekst fra retningslinjene til vedtektene. Det bør være 
gjennomgående at det er retningslinjene som beskriver vedtektene utdypende. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

798 

6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #549 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
  

Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver er det viktig 
å få på plass en hovedtilitsvalgt som samhandler med øverste ledelse hos 
arbeidsgiver. F.eks kommersielle barnehager med et hovedkontor hvor mye blir 
bestemt. 

Begrunnelse: 
Veldig vanskelig for den lokale tillitsvalgte å få reell medbestemmelse når 
avgjørelser blir tatt på hovedkontor hvor ingen tillitsvalgt er tilstede 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Tiltres ikke, jf. §11.5.2 som beskriver fagforeningsstyrets ansvar for å sikre at 
tillitsvalgtordningen fungerer og §11.7 som beskriver klubbens og klubbstyrets 
ansvar som forbundets organisasjonsledd hos den enkelte arbeidsgiver.  
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6. Vedtekter 
 
§ 12 Når flere fagforeninger organiserer arbeidstakere hos samme arbeidsgiver 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 12 Når flere fagforeninger organiserer 
arbeidstakere hos samme arbeidsgiver - § 12.2 

Forslagsnr: #3169 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Andre avsnitt tilføyelse etter lokale fagforeningene: etter en felles mal.......... 

Malen utarbeides av AU/Forbundsstyret/Landsstyret og legges inn i retningslinjene. 

Begrunnelse: 
Viktig at retningslinjene har utgangspunkt i samme mal.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses å omhandle arbeidsform og ikke vedtekter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #51 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet av 
overordnede organ. 

Endres til: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsprogram og 
landsmøtevedtak.  

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet er avhengig av å fremstå utad som ett samlet forbund. Fagforbundet 
er en demokratisk organisasjon, hvor medlemmene velger sine tillitsvalgte på alle 
nivåer, gjennom representasjon.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #894 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Ny setning etter punktum: 

Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i saker 
som de skal drøfte/forhandle. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregionen har et sørge for ansvar overfor fagforeningene, og har ikke den 
direkte kontakten med tillitsvalgte etter avtaleverket. Dette ivaretas av 
fagforeningen, jf. § 11.5.2, strekpunkt 8.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1615 
Fra: Fagforbundet Drammen 

Forslag: 
Forbundsregionen må være mer synlige ute i fagforeningene. 

Begrunnelse: 
Det er behov for bistand ute i fagforeningene i større grad enn det gjøres i dag 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.1 og § 13.4.2 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1676 
Fra: FAGFORBUNDET SØR-VARANGER avd. 308 

Forslag: 
Forbundsregionen 

Forbundets regionale mellomnivå benevnes forbundsregion. 

Forbundsregionen skal: 

Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde og gjennomføre sitt 
arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og handlingsprogram og vedtak gjort av 
regionens organer 

Begrunnelse: 
Regionens mandat kommer fra fagforeningene. Da må dette synliggjøres i 
vedtektene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses demokratiske og tifredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2661 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

• Forslag: 
Ivareta og fremme forbundets interesser innen sitt virkeområde, og 
gjennomføre sitt arbeid i samsvar med vedtekter og prinsipp- og 
handlingsprogram, og vedtak fattet av regionsmøtet og forbundsregionens 
representantskap. 

Begrunnelse: 
Det er fagforenignene som skal sette dagsorden og gi beskjed om hvilke aktiviteter 
og hvilke oppgaver de ønsker at regionstyret skal jobbe med. Overordnede organer 
kjenner ikke til hvilke oppgaver fagforeningene har behov for at regionsstyret jobbe 
med. Forbundet skal styres fra og av grasrota, og våre øverste tillitsvalgte er 
forbundets tjenestekvinner og tjenestemenn og skal operere nedenfra. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses demokratiske og tilfredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2799 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Når politiske navneendringer vedtas, skal Fagforbundet som hovedregel endre navn 
i tråd med dette.  

Begrunnelse: 
Mellom landsmøter kan det skje politiske endringer på fylkesnivå. Eks gikk man fra 
fylke til region, og så tilbake til fylke igjen. Da endret Fagforbundet seg til 
regionsnivå. Men pga vedtekter kunne man ikke endre tilbake til fylkesnivå da de 
politiske føringen gjorde det. Dermed snakker vi i vårt fora om region, mens i 
samfunnet om fylke. 
 
Endring av regionsbenevnelse gjelder alle punkt under. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
464 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2826 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endres til; Yrkesfaggruppene på fylkesnivå 

Gjelder alle steder der yrkesseksjonen er benevnt. 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #3142 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Viser til forslag under §20. "Yrkesseksjonskonferanser, regionkonferanser og 
landskonferansen legges før årsmøtet, regionsmøtet og landsmøtet." 

Begrunnelse: 
Disse konferansene bidrar til å løfte den politiske og organisatoriske debatten i 
forkant av de bestemmende organers møte, jf begrunnelse under §20. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det var et selvstendig poeng å flytte yrkesseksjons-, pensjonist- og 
ungdomskonferansene til etter møtene i overordnet organ, henholdsvis fagforening, 
forbundsregion og Landsmøte. Dette for at disse skal lage sine planer etter 
vedtakene fattet i nevnte organer.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #464 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #893 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. 

(OBS. Denne benevnelsen må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #971 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1024 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets.  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1125 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1184 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

814 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1241 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1298 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1377 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1426 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #1460 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #1470 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1535 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #1608 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1723 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1783 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #1837 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #1874 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #1940 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #2040 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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828 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2063 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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829 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2188 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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830 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2246 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2320 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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832 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2403 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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833 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2460 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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834 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2543 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #2628 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Forbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. (OBS. Denne benevnelsen 
må endres gjennomgående i vedtektene)  

Begrunnelse: 
Dette fordi det da vil samsvare med at den politiske forvaltningen bruker 
benevnelsen Fylke og ikke Region. Region er en benevnelse som i det norske språket 
er brukt om forskjellige regioner. En region er både noen kommuner eller for 
eksempel flere fylker. Dette vil skape en uklar forståelse av hvilket regionalt nivå det 
er vi snakker om i denne sammenheng.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #3065 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
 Endre benevnelsen på Fagforbundets regionale mellomnivå fra “forbundsregion” til 
“fylkeskrets”.  Endringen må gjøres gjennomgående i vedtektene.   

  

Begrunnelse: 
Stortinget har gjennom regionsreformen vedtatt at de undernasjonale 
administrative regionene skal benevnes som “fylker”. Fagforbundets regionale 
inndeling på mellomnviå følger samme geografiske inndeling som fylkene, og 
benevnelsen bør derfor gjenspeile dette.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #3137 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Fagforbundets regionale mellomnivå benevnes fylkeskrets. Dette må endres 
gjennomgående. 

Begrunnelse: 
Stortinget har gjennom regionreformen vedtatt at de administrative regionale 
nivåene skal benevnes "fylker". Fagforbundets regionale inndeling på mellomnivå 
følger samme geografiske inndeling som fylkene (med unntak av Troms/Finnmark) 
og betegnelsen bør derfor gjenspeile dette. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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838 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #3170 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Endre benevnelsen forbundsregion tilbake til fylkeskrets. Dette gjelder alle steder i 
vedtektene der forbundsregionen er nevnt. 

Begrunnelse: 
Mer beskrivende navn.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - Ingress 
Forslagsnr: #3372 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Endre navn til § 13 Fylkeskrets: 

Fagforbundets regioner foreslås endring til å hete fylkeskretser. 

Begrunnelse: 
Ordet Region og Fylke blir brukt om hverandre og vanskeliggjør skille. 
Fylkeskommunene har ikke endret navn, det er derfor unaturlig at vi kaller det 
regioner.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregioner definerer forbundets organisering.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #52 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       ha tilsyn med at fagforeningene og yrkesseksjonene fungerer, bistå, samordne og 
yte service i saker som gjelder disse, og dermed sikre at medlemmer får et godt 
organisatorisk og yrkesfaglige tilbud. 

Endres til: 

-       ha tilsyn med at fagforeningene og yrkesseksjonene fungerer, samordne og bistå i 
saker som gjelder disse, og dermed sikre at medlemmer får et godt organisatorisk og 
yrkesfaglige tilbud. 

Begrunnelse: 
Vi kan ikke samtidig si at vi skal være en kamporganisasjon, og skrive at vi “yter 
service”. Det er forskjell på å være en kamporganisasjon og en serviceorganisasjon. 
Her må vi ta et standpunkt på hva vi vil være.  
Samtidig så skriver vi bistå og “yte service”, som vi mener betyr det samme. 
Forbundsregionen skal bistå fagforeninger og yrkesseksjoner, “yte service” trenger 
ikke å stå, det blir en gjentakelse.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Sørge for fagforeningene og yrkesseksjonene fungerer, samordne og veilede i saker 
som gjelder disse, og dermed sikre at medlemmer får et godt organisatorisk og 
yrkesfaglige tilbud. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #53 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Nytt strekpunkt: 

-       mobilisere fagforeninger til demonstrasjoner, og til saker som kjempes for, både 
innad i forbundet og i andre forbund. 

Begrunnelse: 
Det er viktig, når vi har en fylkesorganisering, at vi bruker den styrken til å 
mobilisere til aksjoner, sympatistreiker, demonstrasjoner og møter om ulike saker. 
Det er når vi kjemper om saker på tvers av både fagforeninger og forbund, at vi får 
sympati for hverandres arbeid, og bygger fellesskap og kampkraft. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ivaretatt av eksisterende praksis. Forslaget trenger ikke 
vedtektsfestes.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #2094 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Første setning endres til; 
Innen hvert fylke utgjør fagforeningen en fylkeskrets. 

 
Forbundsregionen skal: Endres til; Fylkesstyret skal: 

  

Begrunnelse: 
Forslaget tydeliggjør hvem som har ansvaret på en god måte. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
464 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #2662 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

• Bistå fagforeninger når de ber om det. 

Begrunnelse: 
Fagforeningene har ikke behov for et tilsynsorgan. Fagforeningene må få den 
bistand de ber om. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å være for medlemmens beste.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #2687 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Forbundsregionen skal:   

• stimulere til at fagforeningene og yrkesseksjonene innen 
forbundsregionen fungerer best mulig for medlemmene. Dette innebærer 
å bistå, koordinere, samordne og yte service i saker som gjelder disse.   

• sikre at alle medlemmer får et godt organisatorisk og yrkesfaglig tilbud.  
• Tilby faglig og organisatorisk skolering til tillitsvalgte på alle nivåer i 

organisasjonen   
• være i kontinuerlig kontakt med fagforeningene for å sikre samhandling 

mellom foreningene i Forbundsregionen 

Begrunnelse: 
Det er ønskelig at Regionsnivået i Fagfagforbundet er et samlende ledd i Forbundet. 
Dersom tilbud om skolering av tillitsvalgte ligger til regionsnivået vil dette sikre 
større forståelse for hverandres yrker og arbeidsområder, dette vil styrke 
Forbundet og forbundet politikk.   
 
   
 
Det er ønskelig at Forbundsregionen har en større rolle i å sørge for at Fagforbundet 
fungerer som et fagforbund på tvers av fagforeningene.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer en dreining mot at regionen overtar oppgaver som nå er lagt til 
fagforeningene, og at forbundsregionen må pålegge samarbeid og koordinering 
fagforeningene i mellom. Forbundsregionen tillegges ansvaret for all 
tillitsvalgtsskolering. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.1 
Forslagsnr: #2143 
Fra: FAGFORBUNDET SYKKYLVEN 

Forslag: 
Digitale verkty. 

Forbundsregionen skal sørge for at dei lokale fagforeningane får opplæring i bruk av 
digitale verkty. 

Begrunnelse: 
Det er varierande kompetanse rundt om i foreningane. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette er en arbeidsform og hører ikke til vedtektene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2 
Forslagsnr: #594 
Fra: FAGFORBUNDET NESBYEN 

Forslag: 
Viken er stor kan det bli aktuelt med todeling av Viken østre og vestre viken 

Begrunnelse: 
vi får ikke noe forhold til de andre avdelingene. til og med når vi ringer 
regionskontoret så vet de nesten ikke hvor steder i Hallingdal er 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til vedtektene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2 
Forslagsnr: #2825 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Følgende valg....: 

Yrkesfagstyrer som naturlig hører sammen jf §13.5.2 

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er omtalt i hele § 13. 

  

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #372 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 13.2.2 ny tittel må inn 

• Regionssekretær 

Begrunnelse: 
Etter nye fylkessammenslåingene er dette en tittel som er aktuell å få inn. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #551 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Regionssekretærene velges på Regionsmøtet 

Begrunnelse: 
Valget bør skje der på lik linje som de andre frikjøpte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #563 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Forslag om at det kommer inn at regionssekretærer velges på repskap på lik linje 
med andre frikjøpte 

Begrunnelse: 
Virker helt logisk og naturlig 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #587 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Legge til: 

- Regionsekretærer 

Begrunnelse: 
Regionsekretærene må også velges på regionsmøtet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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852 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #662 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
 

§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden:   6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Legge til: 

- Regionsekretærer 

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Regionsekretærene må også velges på regionsmøtet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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853 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #704 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Føgene valg foretas på regionsmøte: Føye til valg av regionsekretærer 

Begrunnelse: 
Regionssekretærer er ikke nevnt i vedtektene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

854 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2 
Forslagsnr: #746 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Følgende valg foretas på regionsmøte : Legge til regionssekretær  

Begrunnelse: 
Regionssekretær må også velges på regionsmøtet  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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855 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #771 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Tittelen Regionsekretær må inn 

Begrunnelse: 
Ny organisering som følge av regionreformen 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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856 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #833 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Tilleggsforslag §13.2.2: «-Regionssekretær» 

  

  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: De velges også på regionsmøtet 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #118 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Endring: Valgperioden er 4 år. 

Begrunnelse: 
At det er kontinuitet og opparbeidelse av kompetanse på forbundsnivå, og for å får 
samme valgperiode periode som sentrale verv.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #648 
Fra: Fagforbundet Fredrikstad 

Forslag: 
Valgperioden skal være 4 år. 

Begrunnelse: 
halvparten er på valg hver periode, men for pensjonister og ungdom bør det være 2 
år.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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859 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2 
Forslagsnr: #913 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
·       Fire års valgperiode på regionnivå. 

Begrunnelse: 
Bedre konitnuitet i arbeidet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2255 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Nederst står: Valgperioden er 2 år. 
Dette endres til 4 år.  

Begrunnelse: 
Begrunnelsen er mer kontinuitet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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861 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2707 
Fra: FAGFORBUNDET KRISTIANSUND 

Forslag: 
Valgperiode på 4 år 

Begrunnelse: 
Vi ønsker en valgperiode på 4 år. Dette med tanke på at det tar tid å sette seg inn i 
arbeidsoppgavene og ansvarsområde i et nytt verv. Og at man må få tid til å utøve 
vervet. Vi mener også at det er lettere å måle det arbeidet som disse vervene har 
utført når perioden blir på 4 år (ikke 2+2+2....). 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

862 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2936 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Valperioden i Regionen endrast til 4 år, jf. §13.2.2 

Begrunnelse: 
Det vil bli bedre kontinuitet i forbundsregionen og samsvare med valperioden på 
nasjonalt nivå. 
 
(Vil fortsatt ha 2 år i fagforeininga og for Ung) 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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863 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2997 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Valgperioden endres til 4år. 

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionen og samtidig 
samsvare bedre med valgperioden på nasjonalt nivå. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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864 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #395 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Benevnelsene alderspensjonist, uførepensjonist dekkes av benevnelsen "pensjonist" 
som anses som dekkende. 
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865 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #972 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende.  
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866 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2689 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
[…]  

Valgperioden er 2 år. Et medlem kan ikke inneha samme verv i 
Forbundsregionen (jf. disse vedtektene §13) i mer enn tre perioder totalt. Et 
medlem kan heller ikke inneha tillitsverv i samme styre eller utvalg i mer enn fem 
perioder totalt. 

Begrunnelse: 
Det er uheldig at et fåtall personer blir sittende i sine verv år etter år, samt «hopper 
mellom» ulike tillitsverv i f.eks. regionstyret. Det er av den grunn ønskelig å sette 
begrensninger for å bidra til fornying. Medlemmer i Fagforbundet burde 
representere medlemmene i deres arbeidssituasjon det er derfor uheldig om de 
valgte representantene har en manglende tilknytning til arbeidslivet de skal 
representere. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å vurdere sammensetningen av styret, inkludert 
vurderinger som forslagsstiller tar inn i begrunnelsen. Valgkomiteen er bredt 
sammensatt etter forslag fra fagforeningene. Valgkomiteens innstilling behandles av 
representantskapet med årsmøtesaker som velger hvem som skal ha verv i 
forbundsregionen. 
 
Forbundsregionen advarer mot at en konsekvens av en slik begrensning er at 
forbundet vil bestå av flere ansatte og færre tillitsvalgte for å sikre kontinuiteten.  
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867 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2770 
Fra: FAGFORBUNDET ØRSTA 

Forslag: 
Ssiste avsnitt: Endre alder til 33 år, eller yngre. 

Stryk "er valgbare", skrivefeil; står dobbelt. 

Begrunnelse: 
Samme grunngjeving som tidlegare ang alder. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses som tilfredstillende. Administrasjonen vil foreta redaksjonelle 
endringer med tanke på skrivefeil med mer.  
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868 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2933 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Me ynskjer å endre rekkefølge på Regionsmøtet og Yrkesseksjonens 
regionkonferanse jf.§ 13.2.2 og § 13.5.1 

Begrunnelse: 
Me ynskjer at yrkesseksjonsstyra skal velgast av representantar fra yrkesseksjonane 
lokalt, før Regionsmøtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som skissert i dagens vedtekter. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2935 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Om valgte fratrer sitt verv i løpet av valperioden skal alle verv/oppgaver som ligg til 
vervet fratres. 

Begrunnelse: 
Om ein går ut av eit verv er det ikkje naturleg at ein skal fortsetta å inneha ein plass, 
f.eks. i Landsstyret. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ikke regionsmøtet som velger representanter til landsstyret. Dette gjøres av 
Landsmøtet. 
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870 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2956 
Fra: FAGFORBUNDET ASKØY 

Forslag: 
Endre: 

Velges på egne regionskonferanser: 
Yrkesseksjonsstyrer 
Ungdomsutvalg 
Pensjonist- og uføreutvalg 

Begrunnelse: 
Det er helt essensielt at disse velges av sine egne grupper. Det vil gi bredere 
forankring til grasrota og kortere vei på nivåene i organisasjonen 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det gir en bredere forankring å bli valgt på regionsmøtet. Yrkesseksjonene har sine 
representanter i valgkomiteen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #3265 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
13.2.2 Valg av leder av pensjonistutvalget 

Nytt underpunkt:  

For å være valgbar til verv pensjonistutvalget må man være pensjonist eller ufør. 

Begrunnelse: 
I vedtektene står det klart hvem som er valgbar til verv i ungdomsutvalget, derfor er 
det naturlig at det konkretiseres noe om pensjonist utvalget også. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses tilfredsstillende. Det er valgkomiteen som innstiller til 
utvalgene, og ivaretar at det innstilles på personer som er pensjonist- eller 
uføremedlemmer.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #3373 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
13.2.2 - Nytt avsnitt 5: 

Leder, nestleder, opplæringsansvarlig, lederne for yrkesseksjonene, leder av 
ungdomsutvalget, og regionssekretærer skal ha et frikjøp på 100%, med mulighet for å 
dele frikjøp om det er hensiktsmessig for organisasjonen. 

Begrunnelse: 
Etter sammenslåing av forbundsregionene har man beholdt frikjøpressursene fra 
tidligere fylker. 
Fagforbundet har medlemmer innen mange avtaleområder og vi har en økning av 
medlemmer i andre tariffområder en KS og Spekter.  KS-området har pr. i dag god 
oppfølging i fagforeningene og fra forbundsregionen. For å få en målrettet innsats 
for styrket tariffmakt innen øvrige avtaleområder i regionen velges det inn 
regionssekretærer i regionen, dette vil også styrke den tariffmessige koblingen 
mellom region og kompetansesenter. 
Det har vært en positivt utvikling for organisasjonen etter sammenslåing og fått inn 
regionssekretærer som har jobbet med økt fokus på tariffmakt, samt at alle frikjøpte 
tillitsvalgte er i 100% frikjøp. Det gir en bedre kontinuitet i vårt arbeid og vi kan 
fordele arbeidsoppgaver på en bedre måte enn tidligere. Dette vil gagne 
organisasjonen i sin helhet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene regulerer ikke frikjøp. Det er ikke alle forbundsregioner som har 
regionssekretærer, samt at ordningen skal evalueres.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #3458 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Dersom det skal fremmes et benkeforslag må kandidaten være kjent for 
valgkomiteen, og foreslått kandidat må være kjent med forslaget. 

Begrunnelse: 
Valgkomiteen setter selv retningslinjene for når forslag på kandidat skal være kjent. 
Det vil skape en ryddig prosess. Alle har mulighet til å sende inn forslag til 
valgkomiteen. 
Kandidater som foreslås til verv må være kjent med at de blir foreslått. Det er 
uheldig om en person velges til et verv uten selv å vite om det eller vite hva vervet 
innebærer. Det kan igjen føre til dårlig oppfølging av vervet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil svekke medlemsdemokratiet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2281 
Fra: Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim 

Forslag: 
Endringsforslag: 

«33» endres til «35» 

Sånn at teksten blir: 

«Kun medlemmer på 30 år eller yngre er valgbare er valgbare til verv i 
ungdomsutvalget. Foreligger det ikke kandidater som er 30 år eller yngre som 
kan påta seg vervet åpnes det for å velge kandidater opp til 35 år.» 

Begrunnelse: 
Å være ungdom handler mer om livsfase enn alder. Det er store forskjeller mellom 
kjønn, og mellom by og bygd. Viktigst er det å utvikle gode ungdomstillitsvalgte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses som tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2686 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
[…] Kun medlemmer på 35 år eller yngre er valgbare er valgbare til verv i 
ungdomsutvalget.  

Begrunnelse: 
I tråd med ønsket heving av aldersgrensen til 35 år for medlemmer tilsluttet 
Fagforbundet Ung endres aldersgrensen her og det er da unødvendig å videreføre 
unntaket.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses som tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2784 
Fra: Fagforbundet avd 294, Lyngen 

Forslag: 
Kun medlemmer på 25 år eller yngre er valgbare til verv i ungdomsutvalget. 

Kan åpnes for opp til 30 år, om det ikke foreligger kandidater 25 år eller yngre. 

Begrunnelse: 
Vi satser på ungdommen, når du er 16-20 år, er de på 30 og mot 33 litt for gamle. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #3171 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
2. avsnitt: Erstatte 30 år med 25 år og 33 år med 30 år. 

Begrunnelse: 
Man er ikke ungdom når man har passert 30 år 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredstillende. 
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878 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #360 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Regionsmøtet avholdes hvert år. Halve regionsstyret, andre styrer og utvalg er på 
valg hvert år. Valgperioden er 2 år. 

Alternativt kan valgperioden være 4 år 

Begrunnelse: 
Det er uheldig å ha hele regionstyret på valg samtidig. Valgene burde foretas med 
halve styret om gangen hvert år, slik som i lokalforeningene 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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879 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #640 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Regionmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Valgperioden er på 2 år 

Begrunnelse: 
Vi mener at det er mer demokratisk å avholde regionsmøte hvert år istedenfor 
annethvert år. Vi mener også at dette er med å på opprettholde kontinuiteten i den 
valgte ledelse av forbundsregionen på en bedre måte enn i dag. Ved at regionmøtet 
avholdes kun hvert 2.år, kan vi risikere at alle de valgte ”forsvinner” samtidig. Vi 
mener dette er uheldig for organisasjonen og for tilbudet den er i stand til å tilby 
medlemmene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende  Det er valgkomiteens ansvar å ivareta 
kontinuitet.  
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880 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #466 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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881 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #522 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Endre første stning til:  

Regionmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av mars. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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882 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1025 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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883 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1126 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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884 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1185 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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885 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1242 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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886 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1299 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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887 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1378 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
.Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbunds regionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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888 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1437 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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889 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1461 
Fra: FAGFORBUNDET HADSEL 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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890 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1471 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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891 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1536 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbunds regionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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892 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1609 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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893 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1724 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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894 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1784 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbunds regionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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895 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1838 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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896 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1875 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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897 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #1941 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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898 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2041 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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899 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2064 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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900 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2189 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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901 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2248 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Endre første setning til: 

Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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902 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2321 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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903 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2404 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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904 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2461 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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905 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2544 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinuitet i forbundsregionene og samtidig 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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906 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2545 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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907 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.2 
Forslagsnr: #2629 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Endre første setning til: Regionsmøtet avholdes hvert fjerde år innen utgangen av 
mars.  

Begrunnelse: 
Denne løsningen vil gi en bedre kontinutet i forbundsregionene og samtididg 
samsvarer den bedre med valgperioder på det nasjonale nivået. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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908 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.3 
Forslagsnr: #396 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistuvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Pensjonist- og uføreutvalg. Se for øvrig forslag #3515 
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909 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.3 
Forslagsnr: #2999 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Legg til: Yrkesseksjonene skal ha egne valgkomiteer som arbeider inn mot 
hovedvalgkomiteen til Landsmøtet jf §20.2. 

Begrunnelse: 
Vi mener at det bør komme tydelig frem i vedtektene at yrkesseksjoner skal ha egne 
valgkomiteer til Landsmøte. Det er medlemmene innen den enkelte yrkesseksjon 
som best kjenner sine samarbeidspartnere og vet hva de står for, og det er de selv 
som må komme med forslag på styremedlemmer inn mot Landsmøte.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ikke å være et forlsag til § 13.2.3, men til § 20.2 hvor forslagsstiller 
har fremmet et tilsvarende forslag. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.4 
Forslagsnr: #397 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistuvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3515 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.4 
Forslagsnr: #2663 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

• delegater til landsmøtet i henhold til forbundets vedtekter jf. §§ 14.2 til 
14.16. 50 % av delegatene fra hver forbundsregion skal ikke sitte i 
regionsstyret. Minst en delegat skal være 100 % yrkesaktiv. 

Begrunnelse: 
Slik ordningen er i dag kan en hel delegasjon som skal representere 
forbundsregionen på landsmøtet sitte i regionstyret uten representanter fra 
fagforeninger eller arbeidslivet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Regionsmøtet som velger delegater har et ansvar å velge representative delegater til 
Landsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.4 
Forslagsnr: #2739 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Opprinnelig tekst: 

•                  • delegater til landsmøtet i henhold til forbundets vedtekter jf. §§ 14.2 til 
14.16. 

Endres til: 

•                  • delegater til landsmøtet i henhold til forbundets vedtekter jf. §§ 14.2 til 
14.16. 

•                  Forbundsregionen må sørge for at flest mulig av sine fagforeninger blir 
representert. 

Begrunnelse: 
Slik ordninga er i dag, kan en hel delegasjon som skal representere 
forbundsregionen på landsmøtet sitte i regionstyret uten representanter fra 
fagforeninger eller arbeidslivet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Regionsmøtet som velger delegater har et ansvar å velge representative delegater til 
Landsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.4 
Forslagsnr: #2937 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
 BENKEFORSLAG:  Om ein vil fremme benkeforslag må det vere på kandidat som er 
kjent for valnemnda. 

Begrunnelse: 
Alle har mulegheit for å sende inn forslag til alle verv, det vert feil om det kan dukke 
opp heilt framande namn i møtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Benkeforslag er viktig for demokratiet, det må ikke begrenses. Se forøvrig forlsag 
3458.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.4 
Forslagsnr: #3473 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Flytte kulepunkt §13.2.4 til §13.6.1: 

Regionsmøtet eller representantskapsmøtet velger:  

ungdomsutvalgets representanter med vara til landskonferansen for ungdom jf. § 
21.1. 

Begrunnelse: 
Vi ønsker at det er den regionale ungdomskonferansen som velger egne delegater til 
landskonferansen for ungdom jf. § 21.1 
Dette handler om forankring.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vil gi bredere forankring å bli valgt på regionsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.6 
Forslagsnr: #2775 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Alle medlemmer av Fagforbundet i forbundsregionen er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet. Medlemmer i en 
landsdekkende fagforening, eller annen fagforening som overskrider 
forbundsregioner, kan inneha tillitsverv i regionen der vedkommende har sitt 
arbeid.» 

Begrunnelse: 
Poenget er å sikre medlemmer i eks de nye Postkom-foreningene, medlemmer i 
klubbene i det nye prøveprosjektene, ev andre lignende, mulighet til å ha tillitsverv i 
sin «lokale» region, eks i ungdomsutvalg eller yrkesseksjon. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.6 
Forslagsnr: #3173 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Stryke ordet aktivt. 

Begrunnelse: 
Det skal ikke være rom for å tolke hva et ansettelsesforhold er.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i dagens vedtekter anses dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.7 
Forslagsnr: #639 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Vi vil endre antall møter i representantskapet fra 2 ganger i året til 4. 

Begrunnelse: 
Representantskapet består pr. i dag av alle fagforeningene, seksjoner, ungdom og 
pensjonist repr., og avspeiler derigjennom bredden og ulikheten i organisasjonen. 
Representantskapet er forbundsregionens øverste organ mellom regionmøtene. Det 
er i representantskapet de politiske diskusjonene og strategiene skal diskuteres og 
vedtas. Regionstyret er ansvarlig for å gjennomføre vedtakene. Vi mener derfor at 4 
møter i året er minimum dersom vi skal kunne forsvare at Fagforbundet er en 
demokratisk organisasjon som jobber prosessorientert og forankrer ulike saker i 
organisasjonen på en god forsvarlig måte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er ikke til hinder for å gjennomføre flere representantskapsmøter 
i løpet av et år.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.2.10 
Forslagsnr: #381 
Fra: Fagforbundet Rogaland 

Forslag: 
11.2.10 Regionmøtet/representantskapet innkalles skriftlig med minst tre ukers 
varsel. Med innkallingen skal sendes regionstyrets beretning og forslag til saksliste 
med oppgave over innkomne forslag og regionstyrets innstilling til disse. 

Legges til: Frist for innkommne saker er 5 uker før regionmøtet/representantskapet. 

Begrunnelse: 
Hvis regionstyret skal få tid til å behandle innkomne forslag må det være tid nok til 
det for å få med disse i innkallingen. Dokumentene til 
regionmøtet/representantskapet skal være klar til utsendelse minst 3 uker før 
møtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene er ikke til hinder for å sette egne frister. Det styrende må være at 
fagforeningene kan gjennomføre sine årsmøter innen utgangen av januar, jf. § 11.3.2  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #398 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Benevnelsene alderspensjonist, uførepensjonist dekkes av benevnelsen "pensjonist" 
som anses som dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #373 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
§ 13.3.1 andre avsnitt. 

• Styret og de frikjøpte i forbundsregionen er medlemmer med fulle rettigheter i 
representantskapet. 

Begrunnelse: 
Med de frikjøpte så er det her tenkt også dem som er regionssekretærer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #552 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
Styret for forbundsregionen og de frikjøpte er medlemmer med fulle rettigheter i 
representantskapet. Dette gjelder også når representantskapet er regionsmøte. 

Begrunnelse: 
Naturlig at de har det. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #564 
Fra: FAGFORBUNDET RINGERIKE 

Forslag: 
Endres til at styret og de frikjøpte i forbundsregionen er medlemmer med fulle 
rettigheter i representantskapet 

Begrunnelse: 
Nå må flere av de frikjøpte oppta en plass hos sin lokale fagforening hvis de skal ha 
fulle rettigheter. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #589 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Endring i andre avsnitt:  

Styret og frikjøpte i forbundsregionenen er medlem med fulle rettigheter i 
representantskapet.  

Begrunnelse: 
Når du er valgt inn i et verv med frikjøp for forbundsregionen må du kunne møte i 
representantskapet med fulle rettigheter. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #664 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Dagsorden:   6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Endring i andre avsnitt:  

Styret og frikjøpte i forbundsregionenen er medlem med fulle rettigheter i 
representantskapet.  

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Vi mener det viktig at en regionsekretær velges inn i styret. Dette for at deres arbeid 
ut mot fagforeningene blir tatt med til regionstyret på en naturlig måte. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #705 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Andre avsnitt endres til: Styret og de frikjøpte i forbundsregionen er medlemmer 
med fulle rettigheter i representantskapet 

Begrunnelse: 
Regionssekretærene er ikke nevnt i vedtektene. Det vil være naturlig at de har fulle 
rettigheter i representantskapet, da det er her de blir valgt  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #747 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Andre avsnitt endres til:Styret og de frikjøpte er medlemmer med fulle rettigheter i 
forbundsregionen og representantskapet  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #772 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Endre ordlyd til; Styret og de frikjøpte i forbundsregionen er medlemmer med fulle 
rettigheter i representantskapet. 

Begrunnelse: 
En konsekvens av regionreformen og vår organisering etter denne. Det er kunstig at 
100% frikjøpte tillitsvalgte på regionnivå ikke er en del av representantskapet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #812 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Endringsforslag §13.3.1: «Styret for forbundsregionen er medlem med fulle 
rettigheter i representantskapet.» endres til «Regionstyret og de frikjøpte er 
medlemmer med fulle rettigheter i representantskapet.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: De gjør en viktig jobb i regionen og det er bedre at de er faste 
representanter enn at fagforeningene ute må prioritere de. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.1 
Forslagsnr: #834 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §13.3.1: «Styret for forbundsregionen er medlem med fulle 
rettigheter i representantskapet.» endres til «Regionstyret og de frikjøpte er 
medlemmer med fulle rettigheter i representantskapet.» 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: De gjør en viktig jobb i regionen og det er bedre at de er faste 
representanter enn at fagforeningene ute må prioritere de. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Representantskapet er satt sammen etter en fordelingsnøkkel som skal sikre 
medlemsdemokratiet. Et frikjøp av kortere eller lengre art bør ikke automatisk gi en 
plass i representantskapet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2358 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Deretter to representanter for hver påbegynte tusen medlemmer. Lederne i 
fagforeningene skal være en av fagforeningnes representanter. Fagforeningene som 
har flere representanter oppfordres til å oppnevne nestleder, ungodmstillitsvalgt og 
vernetjensten eller at disse prioriteres som vara.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene åpner for andre representasjonsordninger, jf. 13.3.2 siste avsnitt. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #3552 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 

§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør være 
uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #133 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Ungdoms- og pensjonistutvalget oppnevner 2 representanter hver. 

Endres til: 

Ungdoms- og pensjonistutvalget velger 2 representanter hver. 

  

Begrunnelse: 
Her kan det også vurderes om det skal velges på ungdomskonferansen annet hvert 
år, eller om ungdomsutvalget skal velge 2 av sine representanter fra utvalget. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ikke noen reell endring til dagens praksis. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #165 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Endres til: «Regionkonferansen for ungdom og regionkonferansen for 
pensjonister velger 2 representanter hver, og vararepresentanter" 

Begrunnelse: 
Her kan det også vurderes om det skal velges på ungdomskonferansen annet hvert 
år, eller om ungdomsutvalget skal velge 2 av sine representanter fra utvalget. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Regionskonferansen for hhv ungdom og pensjonister gjennomføres etter at 
regionsmøtet er avholdt. Det er heller ikke hensiktsmessig å oppnevne 
representanter nesten to år før et regionsmøte.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #399 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalg endres til uføre- og pensjonistutvalg. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Benevnelsene alderspensjonist, uførepensjonist dekkes av benevnelsen "pensjonist" 
som anses som dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #571 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Viken er for stor og for uoversiktlig! 

Begrunnelse: 
Utkantene i Viken føler at de ikke inkluderes! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til vedtektene. 
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936 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #604 
Fra: Fagforbundet Ål 

Forslag: 
fagforbundet Viken bør deles opp når det er representantskapsmøter 

viktig at fordelingen av representanter til rep skapet er slik det står i vedtektene pr 
idag. 

Begrunnelse: 
fagforbundet Viken er veldig stor! 
fordeling av representanter til rep skapet må være slik det står i vedtektene pr idag. 
viktig at alle foreninger har sine representanter, uansett størrelse på forening 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til  vedtektene. 
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937 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #721 
Fra: Fagforbundet Sykehuset Østfold 

Forslag: 
13.3.2 

Endring av formulering: 

Påse at mandatene balanseres mellom KS og Spekter (ved for eksempel å beregne det 
prosentvis). Det er viktig å beholde bredden og integriteten til helseforetakene.   

Begrunnelse: 
Skal alle områder oppleves å ha sin relevans, må man sikre at mandat antallet ikke 
utgjør kun noen få prosent av total representasjon 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende.  
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938 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #767 
Fra: Fagforbundet Halden og Aremark 

Forslag: 
Antall representanter til representantskaapet bør opprettholdes, selv om 
regionenene blir større.  

Begrunnelse: 
opprettholde demokratiet i Fagforeningene. ellers blir organisasjonen for " 
topptung". 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ikke et konkret forslag til  vedtektene, innebærer ingen endring av dagens vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #3266 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Deretter to representanter for hver påbegynte tusen medlemmer. 

Begrunnelse: 
De største fagforeningene har en stor prosentandel av Forbundsregionens 
medlemmer, dette må også gjenspeiles i fagforeningens representasjon til 
forbundsregionens representantskap. Når vi velger denne fordelingsnøkkel, så vil 
ikke små og mellomstore fagforeninger rammes.  
Forslaget vil på en enkel legge til rette for at de aller største fagforeningene får 
representasjon som i større grad tilsvarer medlemsmassen, uten at det har større 
konsekvenser. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter åpner for andre representasjonsordninger, jf. § 13.3.2 siste 
avsnitt. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1026 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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941 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1127 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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942 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1186 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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943 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1243 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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944 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1300 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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945 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1379 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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946 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1439 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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947 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1472 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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948 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1537 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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949 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1610 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1725 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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951 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1785 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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952 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1876 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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953 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #1942 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

954 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2043 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

955 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2065 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

956 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2190 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

957 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2249 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

958 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2322 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

959 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2405 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

960 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2546 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

961 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2630 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 13.3.2 Representanter til regionsmøte og representantskapsmøte            
Her foreslås ny tekst: 
 
§ 13.3.2 Ungdomsutvalg oppnevner 5 representanter 
§ 13.3.3 Pensjonistutvalget oppnevner 3 antall representanter, der minst ett bør 
være uføretillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

962 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #748 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Nest siste avsnitt endres til: ungdoms og pensjonistutvalget er representanter med 
fulle rettigheter i representantsakpet . 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende. Utvalgene har en rådgivende rolle. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #779 
Fra: FAGFORBUNDET avd JEVNAKER 

Forslag: 
Nest siste avsnitt; Ungdoms- og pensjonistutvalget er representanter med fulle 
rettigheter i representantskapet. 

Begrunnelse: 
Disse representerer store medlemsgrupper. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende. Utvalgene har en rådgivende rolle. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #813 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag §13.3.2: «Ungdoms- og pensjonistutvalgene oppnevner 2 
representanter hver.» endres til «Ungdoms- og pensjonistutvalgene oppnevner 
4 representanter hver.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Det er for lite med 2. De fortjener en sterkere stemme inn. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #837 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §13.3.2: «Ungdoms- og pensjonistutvalgene oppnevner 2 
representanter hver.» endres til «Ungdoms- og pensjonistutvalgene oppnevner 4 
representanter hver.» 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Det er for lite med 2. De fortjener en sterkere stemme inn 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #3475 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre / Legge til:  

Ungdoms- og pensjonistutvalgene oppnevner 4 representanter hver. 

Øvrige medlemmer av ungdoms- og pensjonistutvalg kan møte som observatør 
uten tale, forslag og stemmerett. 

Begrunnelse: 
Dette må sees i sammenheng med antall delegater yrkesseksjonene har 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses å ivareta intensjonen med utvalgenes representasjon, jf. 
rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #84 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Avsnitt: 
Antall representanter fra yrkesseksjonene skal være.... 
Ny setning til slutt: Det velges vararepresentanter fra hver yrkesseksjon tilsvarende 
antall representanter. 

Begrunnelse: 
For å sikre representasjon 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Oppnevne representanter og nødvendig antall vararepresentanter til 
regionmøtet/representantskapet, jf. § 13.3.2.  
 
Forslaget tas inn i § 13.5.1 fjerde strekpunkt. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #2998 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
I avsnittet som begynner med  "Antall representanter fra yrkesseksjonene skal 
være...." Legg til ny setning til slutt: Det velges vararepresentanter fra hver 
yrkesseksjon tilsvarende antall representanter. 

Begrunnelse: 
Yrkesseksjonene må ha vararepresentanter til representantskapet. Dette er ikke 
nevnt i dagens vedtekter. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Oppnevne representanter og nødvendig antall vararepresentanter til 
regionmøtet/representantskapet, jf. § 13.3.2.  
 
Forslaget tas inn i § 13.5.1 fjerde strekpunkt. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.3.2 
Forslagsnr: #3140 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Til avsnittet "Antall representanter fra yrkesseksjonene skal være.." Ny setning til 
slutt: "Det velges vararepresentanter fra hver yrkesseksjon tilsvarende antall 
representanter." 

Begrunnelse: 
Logisk. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Oppnevne representanter og nødvendig antall vararepresentanter til 
regionmøtet/representantskapet, jf. § 13.3.2.  
 
Forslaget tas inn i § 13.5.1 fjerde strekpunkt. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4 
Forslagsnr: #374 
Fra: Fagforbundet Lier 

Forslag: 
Ny § 13.4.1 

Sammensetningen av regionstyret: 

Legge til:  

• Regionssekretær 

Begrunnelse: 
Ved endring av av §13 vil dette bli en konsekvens 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #550 
Fra: FAGFORBUNDET MODUM OG SIGDAL 

Forslag: 
En av regionssekretærene bør sitte i styret. 

Det er regionenssekretærene som er mest i kontakt med fagforeningene og som kan 
bidra med mye kompetanse om hva som rører seg ute. 

Begrunnelse: 
For å sikre god informasjonsflyt begge veier. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4 
Forslagsnr: #572 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Regionsekretærer som blir valgt inn i styret, må også få stemmerett. 

Begrunnelse: 
Pr. i dag ser man ingen nytte ved å velge inn regionsekretærer da de bare har en 
observasjonsrolle. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #588 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Føye til: 

- En regionsekretær, med personlig vara. 

Begrunnelse: 
Vi mener det viktig at en regionsekretær velges inn i styret. Dette for at deres arbeid 
ut mot fagforeningene blir tatt med til regionstyret på en naturlig måte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4 
Forslagsnr: #627 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
" 

Leder, nestleder, opplæringsansvarlig, ledere for yrkesseksjonene, leder 
av  ungdomsutvalget, leder av pensjonistutvalget og nødvendig antall 
styremedlemmer valgt på regionsmøtet.For ledere for yrkesseksjonene, leder av 
ungdomsutvalg og leder av pensjonistutvalget velges personlig vararepresentant som 
er nestledere i yrkesseksjonene, yrkesutvalget og pensjonistutvalget. 

Endres til:Leder, nestleder, opplæringsansvarlig, ledere for yrkesseksjonene, 
regionssekretær, leder av  ungdomsutvalget, leder av pensjonistutvalget og nødvendig 
antall styremedlemmer valgt på regionsmøtet.For ledere for yrkesseksjonene, leder av 
ungdomsutvalg og leder av pensjonistutvalget velges personlig vararepresentant som 
er nestledere i yrkesseksjonene, yrkesutvalget og pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at regionssekretæren er med. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #663 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Dagsorden:   6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Føye til: 

- En regionsekretær, med personlig vara. 

 

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Vi mener det viktig at en regionsekretær velges inn i styret. Dette for at deres arbeid 
ut mot fagforeningene blir tatt med til regionstyret på en naturlig måte. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #706 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Sammensetning av regionstyret: Føye til regionsekretær 

Begrunnelse: 
Viktig at regionssekretærene er representert i regionstyret.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #749 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Ta med en regionssekretær med personlig vara  

Begrunnelse: 
Vi mener det viktig at en regionsekretær velges inn i styret. Dette for at deres arbeid 
ut mot fagforeningene blir tatt med til regionstyret på en naturlig måte. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #814 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Tilleggsforslag §13.4.1: «1 regionssekretær skal være representert i 
regionstyret med fulle rettigheter. 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: De er en viktig del av arbeidet ut mot foreningene og burde derfor ha 
en stemme inn i regionstyret. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #841 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Tilleggsforslag §13.4.1: «1 regionssekretær skal være representert i 
regionstyret med fulle rettigheter. 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: De er en viktig del av arbeidet ut mot foreningene og burde 
derfor ha en stemme inn i regionstyret. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #3375 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
13.4.1 - Nytt verv: Regionssekretærer 

Sammensetning av regionstyret: Leder, nestleder, opplæringsansvarlig, lederne for 
yrkesseksjonene, leder av ungdomsutvalget, leder av pensjonistutvalget, 
regionssekretærer og nødvendig antall styremedlemmer valgt på regionmøtet. For 
lederne for yrkesseksjonene, leder av ungdomsutvalget og leder av pensjonistutvalget 
velges personlig vararepresentant som er nestlederne i yrkesseksjonene, 
ungdomsutvalget og pensjonistutvalget.   

Leder og nestleder av ungdomsutvalget må være 30 år eller yngre. Det er anledning til 
å heve aldersgrensen til 33 år dersom det ikke finnes kandidater som er yngre. 

Det velges minimum 2 regionssekretærer per Forbundsregion 

Begrunnelse: 
Etter sammenslåing av forbundsregionene har man beholdt frikjøpressursene fra 
tidligere fylker. 
Fagforbundet har medlemmer innen mange avtaleområder og vi har en økning av 
medlemmer i andre tariffområder en KS og Spekter.  KS-området har pr. i dag god 
oppfølging i fagforeningene og fra forbundsregionen. For å få en målrettet innsats 
for styrket tariffmakt innen øvrige avtaleområder i regionen velges det inn 
regionssekretærer i regionen, dette vil også styrke den tariffmessige koblingen 
mellom region og kompetansesenter. 
Det har vært en positivt utvikling for organisasjonen etter sammenslåing og fått inn 
regionssekretærer som har jobbet med økt fokus på tariffmakt, samt at alle frikjøpte 
tillitsvalgte er i 100% frikjøp. Det gir en bedre kontinuitet i vårt arbeid og vi kan 
fordele arbeidsoppgaver på en bedre måte enn tidligere. Dette vil gagne 
organisasjonen i sin helhet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med at sammenslåtte forbundsregioner beholdt frikjøpsressursene var 
å frigjøre disse til utadrettet arbeid. Det var et selvstendig poeng at disse ikke skulle 
bindes opp i styrende organer. Forslaget vil medføre at alle forbundsregionene vil 
måtte velge regionsekretærer - uten at dette får konsekvenser for 
frikjøpsressursene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #400 
Fra: Fagforbundet Haugesund - Utsira avd. 033 

Forslag: 
Pensjonistutvalget endres til uføre- og pensjonistutvalg. 

Begrunnelse: 
De unge uføre identifiserer seg ikke med pensjonistene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Benevnelsene alderspensjonist, uførepensjonist dekkes av benevnelsen "pensjonist" 
som anses som dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #1850 
Fra: Fagforbundet Møre og Romsdal 

Forslag: 
Endre teksten i siste avsnitt til: 

Leder og nestleder av ungdomsutvalget kan ikke være eldre enn 33 år. 

Begrunnelse: 
Gjøre teksten mer bestemt ved å ikke ha unntak for bestemmelsen om alder som 
dagens tekst gir åpning for. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #2735 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Ny paragraf etter § 13.4.1: 

Lønn og godtgjørelser for alle verv skal være informasjon som medlemmer har tilgang 
til. 

Begrunnelse: 
Det er viktig for organisasjonen at vi har åpenhet om alles lønn og godtgjørelser  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens praksis med åpenhet om godtgjøringer anses tilfredsstillende.   
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #2800 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Det skal som hovedregel tilstrebes sammensetning fra de fleste avtaleområder. 

Endre til yrkesfaggrupper i hele § 11.4 

Begrunnelse: 
Regions/fylkesstyret har lett for å bli for KS-tung, og dermed for mye fokus på KS-
hverdag. 
Yrkesseksjoner; Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få 
som kjenner faget sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite 
yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at det yrkesfaglige arbeidet er en av tre stolper for Fagforbundets 
organisering. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en 
nedleggelse av yrkesseksjonene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #2931 
Fra: Fagforbundet Bergen 

Forslag: 
 Ny paragraf etter § 13.4.1: 

§ 13.4.2 100 % frikjøpte medlemmer av regionstyret godtgjøres med 5.5 ganger 
grunnbeløpet i folketrygden. Frikjøpte tillitsvalgte skal ikke under noen 
omstendigheter gå ned i lønn for å ta på seg tillitsverv og vil beholde lønn med tillegg 
de hadde i den stilling de kom fra. 

Begrunnelse: 
Vi er bekymret for at honoreringen av frikjøpte tillitsvalgte skaper unaturlig store 
forskjeller mellom de tillitsvalgte og de grupper de skal representere. Vi anerkjenner 
at frikjøpte tillitsvalgte gjør viktig og verdifullt arbeid for organisasjonen og 
medlemmene, men ønsker med dette forslaget å gi et kraftig signal om at det er 
uklokt å fortsette i den retningen vi nå har med svært høye honorarer som øker 
prosentmessig for hvert lønnsoppgjør. Det er behov for en ny retning som tar inn 
over seg at det er usunt med store lønnsforskjeller, og som viser medlemmene at det 
er dem med høy inntekt som må vise moderasjon i en tid hvor mange opplever 
usikkerhet og personlig økonomisk krise. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Vedtektene regulerer ikke frikjøp. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #3153 
Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Vi ønsker følgende tekst etter siste avsnitt: 
Det skal velges en personlig vara til opplæringsansvarlig som er nestleder til 
opplæringsansvarlig 

Begrunnelse: 
Etter sammenslåing av regioner er det mange regioner som er blitt store og det er 
store områder å ivareta. Pr. i dag har ikke opplæringsansvarlige personlig vara inn i 
regionstyret, heller ingen nestleder. Flere regioner har valgt flere med 
ansvarsområde opplæring. Det er da helt naturlig at den opplæringsansvarlige får en 
personlig vara, slik at det blir på lik linje som yrkesseksjonene, ungdom og 
pensjonistene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ikke hensiktsmessig å utstyre alle styreverv med personlig vara.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #3172 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
2. avsnitt: Erstatte 30 år med 25 år og 33 år med 30 år. 

Begrunnelse: 
Man er ikke ungdom når man passerer 30 år 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses som tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #3334 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Andre avsnitt endres til: 

Leder og nestleder av ungdomsutvalget må være 35 år eller yngre.  

Begrunnelse: 
En aldersgrense på 35 er i tråd med øvrige LO-forbund og LOs aldersgrenser. 
 
Fagforbundet har satt et fokus på å verve medlemmer med lengere utdanning, vi har 
derfor behov for en organisering som støtter opp under dette arbeidet. Yrkesaktive 
med lengere utdanning starter senere i arbeidslivet enn andre, noen ganger som 
sent som i en alder av 28-30 år.  
 
Disse medlemmene får da ikke tatt del i aktiviteter, kurs og et støtteapparat for unge 
medlemmer i noen særlig lenger tid enn inntil et par år. Også andre yrkesaktive 
medlemmer under 35 år kan ha interesse av og nytte av å kunne delta på aktiviteter 
og kurs for unge medlemmer. I tråd med at aldersgrensene i arbeidslivet stadig 
utvides, må også aldersgrensen for unge medlemmer heves. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses som tilfredstillende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #2664 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Forslag til ny paragraf i Fagforbundets vedtekter etter § 13.4.1: 

Medlemmer i regionsstyret med 100 % frikjøp skal i løpet av valgperioden avlegge 2 
måneders arbeidsplikt hos arbeidsgiveren som vedkommende har permisjon fra. 

Begrunnelse: 
Veldig mange av forbundets tillitsvalgte sitter lenge i 100 % frikjøpte tillitsverv. 
Dette gjør at de mister kontakt med arbeidet sitt, og arbeidslivet. Dette kan være en 
utfordring med tanke på at våre tillitsvalgte skal representere medlemmene i 
arbeidslivet. Med en slik arbeidsplikt vil de frikjøpte tillitsvalgte ha tettere kontakt 
med arbeidslivet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Realiteten i forslaget er ikke gjennomførbar da det forutsettes at det er en vikar i 
stillingen som vedkommende har permisjon fra.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #2665 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Forslag til ny paragraf etter § 13.4.1: 

100 % frikjøpte medlemmer av Regionstyret godtgjøres med 5,5 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. Ingen frikjøpte tillitsvalgte skal under noen omstendigheter gå ned i 
lønn for å ta på seg tillitsverv og vil beholde den lønnen inkludert faste og variable 
tillegg den hadde fra sin jobb. 

Begrunnelse: 
Avstanden mellom forbundets øverste tillitsvalgte og medlemmene de 
representerer er altfor høy. Dette er signaler som kommer fra medlemmene ute, og 
det er en ukultur som vi som medlemsorganisasjon ikke kan være kjent med. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet kan ikke detaljregulere innrettingen på godgjøring som fastsettes av 
Forbundsstyret.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.1 
Forslagsnr: #1462 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Regionstyrets arbeidsutvalg skal ha følgende sammensetning: 

• Regionleder 
• Nestleder 
• En representant fra yrkesseksjonene med personlig vara 
• Kompetansesenteret tiltrer arbeidsutvalget 

Regionstyret vedtar ansvar og fullmakter til arbeidsutvalget. 

Begrunnelse: 
Et arbeidsutvalg i forbundsregion som kan arbeide i mellom styremøtene i henhold 
til fullmakter gitt av regionstyret er viktig for å kunne videreutvikle organisasjonen 
med vekt på samhandling mellom organisasjon, yrke og lov- og avtaleverk. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget omhandler arbeidsformer og det anses ikke hensiktsmessig å 
vedtektsfeste dette. Regionsstyret kan selv etablere de arbeidsformer som de anser 
som hensiktmessige. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #3325 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Nytt strekpunkt legges til: 

-       Velge et arbeidsutvalg 

Begrunnelse: 
Organisasjonsleddet bør velge et arbeidsutvalg med fullmakt til å håndtere saker 
mellom styremøtene, samt forberede styremøtene. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget omhandler arbeidsformer og det anses ikke hensiktsmessig å 
vedtektsfeste dette. Regionsstyret kan selv etablere de arbeidsformer som de anser 
som hensiktmessige. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #54 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       lede forbundsregionens virksomhet og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, 
prinsipp- og handlingsprogram, fylkesmøte/representantskap og overordnet organ på 
forbundsnivå har bestemt. 

Endres til: 

-       lede fylkesorganisasjonens virksomhet og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, fylkesmøte/representantskap og 
landsmøtet har vedtatt. 

Begrunnelse: 
Det er vel her snakk om “overordnet organ på forbundsnivå” er f.eks. strategiplan 
man skal forholde seg til osv. Dette er selvsagt, siden det er basert på 
landsmøtevedtak. Det er derfor unødvendig at det står.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Forbundsregionen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. Viser forøvrig til forslag 464, Forbundets regionale 
mellomnivå benevnes fylkeskrets. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #56 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       Innkalle til møte eller på annen måte gripe inn overfor fagforeninger som ikke 
fungerer etter vedtektene, forbundets retningslinjer, handlingsplan og vedtak i 
forbundsstyret/landsstyret. Styret sender melding om saken til forbundsstyret og har 
rett og plikt til å sørge for at lovlig fattede vedtak blir gjennomført i fagforeningen. 

Endres til: 

-       Innkalle til møte eller på annen måte gripe inn overfor fagforeninger som ikke 
fungerer etter vedtektene, forbundets retningslinjer, handlingsplan og 
landsmøtevedtak. Styret sender melding om saken til forbundsstyret og har rett og 
plikt til å sørge for at lovlig fattede vedtak blir gjennomført i fagforeningen. 

Begrunnelse: 
Samme begrunnelse som forslagene om å endre overordnede organ til 
landsmøtevedtak.  
Egentlig skulle det stått en plass i vedtektene hvilke organ de forskjellige leddene er 
bundet av, så man slipper å skrive det gjentatte ganger i løpet av vedtektene.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Forbundsregionen og fagforeninger må 
forholde seg til vedtak foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #647 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Stryke punkt: 

- besøke lokale fagforeningenes styremøte minst en gang per år. 

Erstattes med: 

- følger opp fagforeningens arbeid. 

  

Begrunnelse: 
Det er lite man finner ut ved å delta på et/noen styremøter per fagforening per år. 
For å følge opp regionstyrets "sørge for ansvar" er det mer formålstjenlig at alle 
fagforeningene har en kontaktperson inn i regionstyret som har samtaler og/eller 
møter med lokalforeningene for å tilpasse etter behovet i hver fagforening.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
§ 13.4.2, strekpunkt 4 og 9 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #2365 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Nytt punkt - Et av styremedlemmene skal ha et særskilt ansvar for 
arbeidsmiljøaktiviteten  

Begrunnelse: 
På fagforeningsnivå deltar verneombud fra et av virksomhetsområdene. Det vil være 
unaturlig at verneombud deltar i regionen. Likevel er arbeidet som vernetjenesten 
gjør et viktig arbeid. Derfor ser vi behovet for at et av styremedlemmene skal ha et 
særskilt ansvar for arbeidsmiljøaktiviteten også på dette nivået.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsregionen har ingen medlemmer, det er er det fagforeningene som har. 
Derfor er det heller ingen naturlig kompetanse som må inn som eget ansvarsfelt 
nedfelt i vedtektene. Regionstyre må uansett fordele de ulike arbeidsoppgavene det 
har på de ulike styremedlemmene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #2666 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Paragrafen strykes 

Begrunnelse: 
Fagforeningene trenger ikke et organ over oss som skal sørge for hva fagforenignene 
gjør. Dersom en fagforening opptrer i strid med forbundets prinsipper og 
verdigrunnlag kan heller forbundsstyret oppsøke og kalle inn fagforeningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at forbundregionen er et av tre organisatoriske nivå i 
Fagforbundet. Forslaget vil medføre en endring i rammemodellen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #2667 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

• innkalle fagforeninger som ikke fungerer etter vedtektene, forbundets 
retningslinjer, og handlingsplan til møte. Styret sender melding om saken til 
Forbundsstyret som har rett og plikt til å innkalle fagforeningen til møte for å 
drøfte situasjonen. 

Begrunnelse: 
Fagforeningene trenger ikke et organ over oss som skal sørge for hva fagforenignene 
gjør. Dersom en fagforening opptrer i strid med forbundets prinsipper og 
verdigrunnlag kan heller forbundsstyret oppsøke og kalle inn fagforeningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Den fastslår at forbundregionen er et av tre organisatoriske nivå i 
Fagforbundet. Forslaget vil medføre en endring i rammemodellen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #3477 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre / legge til 

• påse at yrkesseksjons-, ungdoms- og pensjonistarbeid blir ivaretatt. 

  

Begrunnelse: 
Per i dag er det er helhetlig ansvar for styret å påse at ungdoms- og pensjonistarbeid 
blir ivaretatt. Vi mener dette er paternalistisk og moraliserende ovenfor ungdom og 
pensjonistarbeidet. Det er det helhetlige ansvaret som bør nevnes. Derfor foreslår vi 
å legge til yrkesseksjons arbeid i samme kulepunkt.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses ivaretatt i strekpunkt 11 som lyder "ivareta sekretæroppgaver, 
opplæringsvirksomhet informasjonsarbeid, yrkesfaglig arbeid, ungdomsarbeid og 
pensjonistarbeid". 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #55 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       sørge for at fagforeningene utfører sine oppgaver etter vedtekter og vedtak i 
overordnet organ. 

Endres til: 

-       sørge for at fagforeningene utfører sine oppgaver etter vedtekter og 
landsmøtevedtak.  

Begrunnelse: 
Når det ikke er påvirkningsmuligheter for fagforeninger på  annet “overordnet nivå” 
i forbundet enn representantskapet, så kan ikke vedtak som fattes andre plasser 
binde fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Forbundsregionen og fagforeninger må 
forholde seg til vedtak foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.2 
Forslagsnr: #135 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Sørge for at fagforeningene utfører sine oppgaver etter vedtekter og vedtak i 
overordnet organ. 

  

Endres til: 

Sørge for at fagforeningene utfører sine oppgaver etter vedtekter og landsmøtevedtak.  

  

  

  

Begrunnelse: 
Når det ikke er påvirkningsmuligheter for fagforeninger på annet “overordnet nivå” 
i forbundet enn rep.skapet, så kan ikke vedtak som fattes andre plasser binde 
fagforeningene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Forbundsregionen og fagforeninger må 
forholde seg til vedtak foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.4.4 
Forslagsnr: #75 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Protokoll fra regionsmøter og representantskapsmøter sendes forbundet umiddelbart 
etter vedtak. Dette innbefatter handlingsplan for kommende periode, beretning og 
regnskap med rapport fra revisjons- og kontrollkomiteen. 

Endres til: 

Protokoll fra fylkesmøter og representantskapsmøter sendes representantskapet og 
forbundet umiddelbart etter vedtak. Dette innbefatter handlingsplan for kommende 
periode, beretning og regnskap med rapport fra revisjons- kontrollkomiteen. 

Begrunnelse: 
Plikt til å rapportere må gå både “oppover” og “nedover” i organisasjonen. 
Fagforeningene blir bundet av vedtak i representantskapet og fylkesmøtet, og må 
derfor også sendes fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det forutsettes at det behandlende organ mottar egne saksdokumenter og protokoll.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #3267 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Yrkesseksjonen i forbundsregionen «skal sørge for at alle medlemmer får et 
yrkesfaglig tilbud……» (Denne strykes fra forbundsregionen) 

Begrunnelse: 
- 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget fjerner forbundsregionenes "sørge for"-ansvar overfor fagforeningen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #3268 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Endringsforslag 

Opprinnelig tekst: 13.5 Yrkesseksjonen i forbundsregionen skal sørge for at alle 
medlemmer får et yrkesfaglig tilbud. 

Endres til: 

13.5 Yrkesseksjonen i forbundsregionen skal sørge for at yrkesseksjonene i 
fagforeningene gir yrkesfaglig tilbud til sine medlemmer. 

Begrunnelse: 
Det er yrkesseksjonene i fagforeningene som skal gi medlemmene yrkesfaglig tilbud. 
Men yrkesseksjonen på regionen skal sørge for at yrkesseksjonene i fagforeningene 
gir yrkesfaglige tilbud til sine medlemmer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Yrkesseksjonen i forbundsregionen skal bidra til at yrkesseksjonene i 
fagforeningene gir yrkesfaglig tilbud til sine medlemmer. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #470 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #524 
Fra: FAGFORBUNDET VEFSN 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte eter hovedavtalen med yrkesfaglig 
argumentasjon i saker som de skal drøfte/forhandle. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1008 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #973 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1009 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1027 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1010 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1128 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1011 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1129 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1012 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1187 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1013 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1244 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1014 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1301 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1015 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1380 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1016 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1438 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1017 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1473 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1018 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1538 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1019 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1611 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1020 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1727 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1021 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1786 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1022 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1839 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1023 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #1877 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1024 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2045 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1025 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2066 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1026 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2191 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1027 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2250 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1028 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2323 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1029 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2406 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1030 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2462 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1031 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2547 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1032 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2631 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Yrkesseksjonene skal bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i 
saker som de skal drøfte/forhandle. (punkt inn på 13.5.2 også) 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1033 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #2939 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Yrkesseksjonane skal bistå tillitsvalde etter avtaleverket med yrkesfagleg 
argumentasjon i saker som skal drøftast/forhandlast. 

Begrunnelse: 
Det er vedteke i strategiplan for 2021, men den endrast fra år til år, og det er derfor 
viktig å få dette inn i vedtektene som ei av oppgavene til fagforeinigsstyra. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1034 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #3322 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Nytt punkt  

Yrkesseksjonen skal bistå tillitsvalgte etter avtaleverket med yrkesfaglig 
argumentasjon i saker som skal drøftes/ forhandles. 

Begrunnelse: 
Begrunnelse: det er vedtatt i strategiplanen for 2021, men denne endres fra år til år, 
og det er derfor viktig å vedtektsfeste dette som en av oppgavene til 
fagforeningsstyrene. Viser for øvrig til dokument Mål, arbeidsformer og ressurser. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1035 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #628 
Fra: FAGFORBUNDET EIDSVOLL 

Forslag: 
Yrkeseksjonene i forbundsregionene skal sørge for at alle medlemmer får et 
yrkesfaglig tilbud, følge opp rekruttering og organisering av de yrkesgruppene de 
har ansvar for. 

Endres til:Yrkeseksjonene i forbundsregionene skal sørge for at alle medlemmer får et 
yrkesfaglig tilbud, utvikling samt drive yrkespolitisk påvirkning ,følge opp rekruttering 
og organisering av de yrkesgruppene de har ansvar for. 

Begrunnelse: 
Viktig at forbundsregionen driver med yrkespolitisk påvirkning. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt av § 13.5.2, andre og niende kulepunkt 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1036 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #750 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Endring av teks:  

yrkessekjonene i forbundsregionen skal sørge for at alle medlemmemer får en 
yrkesfaglig utvikling samt drive yrkespolitisk påvirkning. 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt av § 13.5.2, andre og niende kulepunkt 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1037 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #815 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

Forslag: 
  

1. Endringsforslag §13.5: «Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for at 
alle medlemmer får et yrkesfaglig tilbud, følge opp rekruttering og 
organisering av de yrkesgruppene de har ansvaret for.» endres til 
«Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for at alle medlemmer får en 
yrkesfaglig utvikling, samt drive yrkespolitisk påvirkning. De skal også følge 
opp rekruttering og organisering av de yrkesgruppene de har ansvaret for.» 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Bytte ut tilbud med utvikling, mer konkret. Viktig å få med 
yrkesfaglig påvirkning. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt av § 13.5.2, andre og niende kulepunkt 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1038 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #845 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Endringsforslag §13.5: «Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for at 
alle medlemmer får et yrkesfaglig tilbud, følge opp rekruttering og organisering av 
de yrkesgruppene de har ansvaret for.» endres til «Yrkesseksjonene i 
forbundsregionen skal sørge for at alle medlemmer får en yrkesfaglig utvikling, samt 
drive yrkespolitisk påvirkning. De skal også følge opp rekruttering og organisering 
av de yrkesgruppene de har ansvaret for.» 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Bytte ut tilbud med utvikling, mer konkret. Viktig å få med 
yrkesfaglig påvirkning. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt av § 13.5.2, andre og niende kulepunkt 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5 
Forslagsnr: #3108 
Fra: Fagforbundet  Viken 

1. Forslag: 
Endringsforslag §13.5: «Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for 
at alle medlemmer får et yrkesfaglig tilbud, følge opp rekruttering og 
organisering av de yrkesgruppene de har ansvaret for.» endres til 
«Yrkesseksjonene i forbundsregionen skal sørge for at alle medlemmer får 
en yrkesfaglig utvikling, samt drive yrkespolitisk påvirkning. De skal også 
følge opp rekruttering og organisering av de yrkesgruppene de har ansvaret 
for.» 

Begrunnelse: 
: Bytte ut tilbud med utvikling, mer konkret. Viktig å få med yrkesfaglig påvirkning.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Er ivaretatt av § 13.5.2, andre og niende kulepunkt 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #57 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
regionsmøtet og annet overordnet organ, vedta yrkesfaglige, yrkesorganisatoriske og 
yrkespolitiske tema. 

Endres til: 

Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
fylkesmøtet, landskonferansen og landsmøtet, vedta yrkesfaglige, 
yrkesorganisatoriske og yrkespolitiske tema. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Konferansen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #2778 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Retningslinjer til §13.5.1  

Endre til: Regionkonferansen for yrkesseksjonene avholdes senest 4 uker etter 
regionmøte. 

Begrunnelse: 
Fristen for å avholde landskonferanser er 4 uker etter Landsmøte (§20). Fristene 
bør være like for hele organisasjonen. Det er spesielt en utfordring etter regionmøte, 
der man kan risikere å få et helt nytt styre som skal kalles inn og få fri fra jobb, ved 
utskifting av styre og leder skal de som er nyvalgte ha mulighet til å sette seg inn i 
program osv. for regionkonferansen. Påsken er også i samme tidsrom og skaper 
utfordringer. Det er i dag en 21 dagers frist 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er landsstyret som vedtar retningslinjene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #2934 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Me ynskjer å endre rekkefølge på Regionsmøtet og Yrkesseksjonanes 
regionkonferanse jf. § 13.5.1 og § 13.2.2 

Begrunnelse: 
Me vil at yrkesseksjonsstyra skal velgast av representantar frå yrkesseksjonane 
lokalt, før Regiosmøtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3067 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
Endre “Regionskonferansen er yrkesseksjonens høyeste organ i forbundsregionen, 
og avholdes hvert annet år etter at regionsmøtet er avholdt” til 
“Regionskonferansen er yrkesseksjonens høyeste organ i forbundsregionen, og 
avholdes hvert annet år før regionsmøtet avholdes”.    

Begrunnelse: 
Bakrunnen for forslaget om å endre rekkefølge på regionskonferansene og 
regionsmøtet er at yrkesseksjonene ønsker en større innflytelse og 
medbestemmelse i saker som berører deres område, samt sikre at yrkesseksjonenes 
styrer i forbundsregionen er valgt av representanter fra yrkesseksjonene.  Dette vil 
bidra til at regionskonferansene blir mer enn et verksted for å utarbeide planer fra 
allerede vedtatte saker, samt sikre at regionkonferansene vil oppleves mer 
meningsfulle enn de oppleves med dagens ordning hvor alle valg og avgjørelser 
foretas under regionsmøtet.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3270 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Nytt forslag: 

Regionkonferansen for yrkesseksjonene avholdes senest 30 dager etter regionmøtet. 

Begrunnelse: 
Det gir bedre tid for eventuelt ny yrkes-, ungdoms- eller pensjonisttillitsvalgt til å 
forberede seg i det den tidligere leder har planlagt. Ny leder kunne også innehatt et 
annet lederverv som da nødvendigvis også krever en overlevering til en annen. 
Viktig med god tid til forankring hos ny leder. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette handler om arbeidsformer og berørt i retningslinjene til vedtektene som sier 
senest 21 dager etter regionsmøtet. Forslaget oversendes Landsstyret som mulig 
endring i retningslinjene. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3327 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Endres til: 

Regionskonferansen er yrkesseksjonens høyeste organ i  forbundsregionen, og 
avholdes hvert annet år før regionsmøtet er avholdt. Konferansen skal legge planer for 
virksomheten og gi innspill til regionsmøtet og annet overordnet organ, vedta 
yrkesfaglige, yrkesorganisatoriske og yrkespolitiske tema. 

  

Regionskonferansens sammensetning avgjøres av yrkesseksjonen selv, men slik at 
hver fagforening med medlemmer i aktuell yrkesseksjon har minst 1 representant. 

Begrunnelse: 
Når det gjelder regionskonferansene, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så 
tett opp etter regionsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener 
at regionskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er 
å komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at forbundsregionen 
må prioritere i forbundsregionens handlingsplan for året som kommer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3350 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endre Regionkonferansen i yrkesseksjon til 

Regionalt yrkesseksjonsmøte 

  

  

  

  

Begrunnelse: 
 Mange arbeidsgivere nekter tillitsvalgte fri med lønn for å delta på konferansene da 
det ikke blir ikke oppfattet som et vedtektsfestet møte. 
 
 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bruken av benevnelsene -møte og -konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i 
Fagforbundet. Landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, 
årsmøte og årskonferanse. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #2938 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Endre yrkesseksjonanes regionskonferanse frå annakvart år, til kvart år. 

Begrunnelse: 
Me ynskjer at yrkesseksjonanes regionkonferanse blir årleg - på lik linje med 
forbundsregionens regionsmøter/representantskapsmøter - blant anna for å vedta 
yrkesseksjonanes handlingsplanar. 
Det vil og sikre at representantane får innvilga permisjon med løn. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
§ 13.5.1 viser til regionsmøtene som avholdes annethvert år. Permisjon med lønn er 
ikke gjennomgående i alle tariffavtalene som Fagforbundet er del i. 
Yrkesseksjonenes handlingsplaner er også en del av forbundsregionens 
handlingsplan. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3120 
Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Yrkesseksjonens regionskonferanser i forbundsregion - fra annet hvert år til hvert 
år 

Begrunnelse: 
Det er ønskelig at yrkesseksjonens regionskonferanser i Forbundsregion avholdes 
vært år- på lik linje med forbundsregionens regionmøter. - blant annet for å kunne 
vedta yrkesseksjonens handlingsplaner. Dette må vedtektsfestes for å sikre at 
yrkesseksjon får tilført midler til å avholde regionskonferansen å for å sikre at 
representantene får innvilget permisjon uten trekk i lønn. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
§ 13.5.1 viser til regionsmøtene som avholdes annethvert år. Permisjon med lønn er 
ikke gjennomgående i alle tariffavtalene som Fagforbundet er del i. 
Yrkesseksjonenes handlingsplaner er også en del av forbundsregionens 
handlingsplan. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.1 
Forslagsnr: #3355 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Regionkonferansen avholdes hvert år. 

Begrunnelse: 
Det er ønskelig at yrkesseksjonenes og Ung sin regionkonferanse i 
forbundsregionene avholdes hvert år – på lik linje med forbundsregionenes regions 
møter/ representantskapsmøte –  
Her kan vi vedta yrkesseksjonene/ Ung handlingsplaner, beretninger og regnskap og 
innkomne forslag.  
Dette må vedtektsfestes for å sikre at yrkesseksjonene og Ung får tilført midler til å 
avholde møte hvert år, og for å sikre at representantene får innvilget permisjon uten 
trekk i lønn.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
§ 13.5.1 viser til regionsmøtene som avholdes annethvert år. Permisjon med lønn er 
ikke gjennomgående i alle tariffavtalene som Fagforbundet er del i. 
Yrkesseksjonenes handlingsplaner er også en del av forbundsregionens 
handlingsplan. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #3549 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Fjerde avsnitt  - bytte ut yrkesseksjonsleder/ styret  i fagforeningen med - 
yrkesrepresentantene i fagforeningen . 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bryter med rammemodellen 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #58 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       lede yrkesseksjonens virksomhet på regionsnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ på yrkesseksjons- og 
forbundsnivå har bestemt. 
Endres til: 

-       lede yrkesseksjonens virksomhet på fylkesnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, landskonferansen og landsmøtet har 
vedtatt. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Seksjonsstyret må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #328 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Yrkesseksjonsstyret skal bestå av minst 5 medlemmer 

Begrunnelse: 
Det kan bli lite med 3 medlemmer når yrkeseksjonstyrene i fagforeningene avvikles 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #329 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Erstatte yrkesseksjonens leder med representant, og stryke ordet yrkesseksjonene i 
prikkpunkt 5 og 10 

Begrunnelse: 
Yrkesseksjonene i fagforeningene bør avvikles 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #707 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Endre siste strekpunkt til: Følge opp yrkesrepresentantene i fagforeningene 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag om å ha yrkesrepresentanter i fagforeningene i stedet for 
yrkesseksjoner med utvalg  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bryter med rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #2282 
Fra: Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim 

Forslag: 
Tilleggsforslag, nytt kulepunkt: 

Sørge for skolering av fagforeningenes yrkesseksjonsledere 

  

Begrunnelse: 
For at de tillitsvalgte skal kunne benytte seg av yrkesseksjonenes kompetanse, må 
først denne kompetansen styrkes – både på det yrkesfaglige, utdanning og det 
politiske. Pr nå blir nye yrkesseksjonsledere ikke tilbudt opplæring som går spesifikt 
på det vervet de skal inn i, og det er mye opp til hver enkelt å finne ut hva vervet 
innebærer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ansvaret for skolering ligger til fagforeningen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #3272 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Yrkesseksjonsstyret skal: 

- sørge for at alle medlemmer får tilbud som bidrar til yrkesfaglig utvikling. (Denne 
strykes)  

- følge opp yrkesseksjonene i fagforeningene slik at de kan gi medlemmene det 
tilbudet de skal ha etter vedtektene samt følge opp rekruttering og organisering av de 
yrkesgruppene de har ansvar for. 

Begrunnelse: 
Første punkt må strykes fordi den slår i hjel neste punkt som er en fin setning. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Tiltres med følgende formulering "følge opp yrkesseksjonene i fagforeningene slik at 
de kan gi medlemmene tilbud som bidrar til yrkesfaglig utvikling, samt følge opp 
rekruttering og organisering av de yrkesgruppene de har ansvar for". 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #590 
Fra: FAGFORBUNDET VESTBY 

Forslag: 
Legge til i første avsnitt: 

Yrkesseksonensstyret skal bestå av minst 3 medlemmer, det tilstrebes at minumum 
ett av styrets medlemmer er ung. 

Begrunnelse: 
Vi har mange unge medlemmer med masse kunnskap og pågangsmot som bør gis 
muligheten til å ta del i yrkesseksjonsarbeidet.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #649 
Fra: Fagforbundet Fredrikstad 

Forslag: 
Det tilstrebes at en av styrets medlemmer er ung. 

Begrunnelse: 
viktig å få med ungdommen i de foraene vi kan og ikke minst bør ha de med! 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #665 
Fra: FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Dagsorden:   6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 

Forslagsnr:    #0 

Fra:                  FAGFORBUNDET ÅS 

Forslag: 
Legge til i første avsnitt: 

Yrkesseksonensstyret skal bestå av minst 3 medlemmer, det tilstrebes at minumum 
ett av styrets medlemmer er ung. 

 

Begrunnelse: 
Begrunnelse: 
 
 
Vi har mange unge medlemmer med masse kunnskap og pågangsmot som bør gis 
muligheten til å ta del i yrkesseksjonsarbeidet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #751 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Første avsnitt: Tilføye-  etter minst 3 medlemmer tilstrebes det at et av styrets 
medlemmer er ung.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #816 
Fra: FAGFORBUNDET ENEBAKK AVD. 354 

1. Forslag: 
Tilleggsforslag §13.5.2: «Det tilstrebes at et av styrets medlemmer er ung.» 
etter første setning. 

Begrunnelse: 
a.Begrunnelse: Vi trenger å få med ungdommen. Viktig å legge det inn her som en 
føring for valgkomiteer.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #852 
Fra: FAGFORBUNDET AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

Forslag: 
1.       Tilleggsforslag §13.5.2: «Det tilstrebes at et av styrets medlemmer er ung.» 
etter første setning. 

  

  

Begrunnelse: 
a.       Begrunnelse: Vi trenger å få med ungdommen. Viktig å legge det inn her som en 
føring for valgkomiteer.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er valgkomiteens oppgave å sikre bred representasjon i seksjonsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #895 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Nytt strekpunkt: 

- bistå tillitsvalgte etter HA med yrkesfaglig argumentasjon i saker som de skal 
drøfte/forhandle. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.5.2 
Forslagsnr: #3178 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Nytt strekpunkt: 

- Yrkesseksjoner skal bistå tillitsvalgte etter hovedavtalene med yrkesfaglig 
argumentasjon når saker i hovedavtaler skal forhandles 

Begrunnelse: 
Selvforklarende 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er ingen kobling mellom yrkesseksjonen i forbundsegionen og tillitsvalgte etter 
HA i fagforeningen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6 
Forslagsnr: #3556 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Endres til: 

Ungdomsarbeid i forbundsregionen 

  

Begrunnelse: 
Forenkling og tydeliggjøring av ungdoms- og pensjonistarbeid. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6 
Forslagsnr: #3274 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Nytt underpunkt før 13.6.1 

Ungdoms- og pensjonistutvalget skal bestå av minst 3 medlemmer. 

Begrunnelse: 
I 13.5.2 står det at yrkesseksjonsstyret skal bestå av gitte medlemmer, det bør også 
være likt til ungdoms- og pensjonistutvalget. 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1067 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #59 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Konferansen skal legge planer for virksomhet i tråd med vedtak fattet av regionsmøtet 
og annet overordnet organ. 

Endres til: 

Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
fylkesmøtet, landskonferansen og landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva det vil si med overordnet organ. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Konferansen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #60 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Ungdomsutvalget skal: - Endringsforslag: 

-       lede utvalgets virksomhet på regionsnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt. 

Endres til: 

-       lede utvalgets virksomhet på fylkesnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, landskonferansen og landsmøtet har 
bestemt. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva overordnet organ er 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Ungdomsutvalget må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #61 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Ungdomsutvalget skal: - Endringsforslag: 

-       arbeide med ungdomssaker og følge opp fagforeningens ungdomsutvalg i deres 
arbeid. 

Endres til: 

-       arbeide med faglige og politiske saker, og følge opp fagforeningens 
ungdomsutvalg i deres arbeid. 

Begrunnelse: 
Hva er ungdomssaker? Det er forskjell fra person til person hvilke saker som 
defineres som ungdomssaker, og ut fra hvilke saker hver ungdom er opptatt av. Det 
trengs ikke å stå “ungdomssaker”, som om det er noe helt eget frakoblet annet 
fagforeningsarbeid, med mindre intensjonen er å innskrenke rettighetene til 
ungdommen. Ungdommens stemme er viktig i ALLE saker, det er derfor vi har 
ungdomsorganisering, for å sikre unges stemme i alle saker vi skal behandle.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Arbeide med saker som opptar unge medlemmer og følge opp fagforeningens 
ungdomsutvalg i deres arbeid 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #62 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Ungdomsutvalget skal: - Endringsforslag: 

-       ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i fagforeningen. 

Endres til: 

-       ha medansvar for organisering av, og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og 
unge arbeidstakere, samt oppfølging av arbeidet til ungdomsutvalget i fagforeningen.  

Begrunnelse: 
Bedre begrepsbruk 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepene rekruttere, verve og organisere benyttes om hverandre i Fagforbundet 
avhengig av konteksten. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #63 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Ungdomsutvalget skal: - Endringsforslag: 

-       ha uttalerett i alle ungdomsspørsmål. 

Endres til: 

-       ha uttalerett i alle relevante spørsmål. 

Begrunnelse: 
Hvem definerer ungdomsspørsmål? 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellens intensjonen med 
ungdomsorganiseringen. Forslaget bidrar ikke til å tydeliggjøre hvordan 
ungdomsspørsmål skal forstås.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1072 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #3154 
Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Følgende punkter foreslås tilføyet i §13.6.1: 

• Forvalte ungdomsutvalgets økonomi i henhold til budsjett 
• Være et organisatorisk mellomledd mellom ungdomstillitsvalgte og styret i 

fagforeningene og sentralt ungdomsutvalg 
• Arrangere og instille til regionkonferansen for ungdom 
• Følge opp ungdomsutvalgene i fagforeningene slik at de kan gi medlemmene 

det tilbudet de skal ha etter vedtektene, samt følge opp rekruttering og 
organisering av unge uorganiserte 

Begrunnelse: 
Dette er viktige presiseringer og konkretiseringer av ansvaret til ungdomsutvalget i 
forbundsregionen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Anses dekket av eksisterende vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #3328 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Første avsnitt endres til: 

Regionskonferansen for ungdom er ungdomsorganiseringens høyeste organ i 
forbundsregionen og avholdes hvert annet år før regionsmøtet er avholdt. 
Konferansen skal legge planer for å gi innspill til regionsmøtet og annet overordnet 
organ. 

Begrunnelse: 
Når det gjelder regionskonferansen, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så tett 
opp etter regionsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener at 
regionskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er å 
komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at forbundsregionen må 
prioritere i forbundsregionens handlingsplan for året som kommer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til ungdomsutvalget angår hele organisasjonen, og hele organisasjonen 
har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre sammenheng i 
planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i den rekkefølgen 
som angitt i dagens vedtekter.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #3354 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endre namn frå Regionkonferanse for ungdom til Regionalt ungdomsmøte 

Begrunnelse: 
 Mange arbeidsgivere nekter tillitsvalgte fri med lønn for å delta på konferansene da 
det ikke blir ikke oppfattet som et vedtektsfestet møte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bruken av benevnelsene -møte og -konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i 
Fagforbundet. Landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, 
årsmøte og årskonferanse. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #3356 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Konferansen avholdes hvert år 

Begrunnelse: 
 Det er ønskelig at Ungdommene sin regionkonferanse i forbundsregionene avholdes 
hvert år – på lik linje med forbundsregionenes regions møter/ 
representantskapsmøte –  
Her kan vi vedta handlingsplaner, beretninger og regnskap og innkomne forslag.  
Dette må vedtektsfestes for å sikre at Ungdommskonferansen får tilført midler til å 
avholde møte hvert år, og for å sikre at representantene får innvilget permisjon uten 
trekk i lønn.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
§ 13.6.1 viser til regionsmøtene som avholdes annethvert år. Permisjon med lønn er 
ikke gjennomgående i alle tariffavtalene som Fagforbundet er del i. Ungdommens 
handlingsplaner er også en del av forbundsregionens handlingsplan. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #3478 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre /legge til / Stryke: 

13.6.1 Regionsmøte for ungdom, ungdomsutvalget og ungdomsarbeid. 
Regionsmøte for ungdom er ungdomsorganiseringens høyeste organ i 
forbundsregionen og avholdes hvert annet år etter at regionsmøtet er avholdt. 
Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
regionsmøtet og annet overordnet organ. 

Regionsmøte for ungdom består av representanter fra hver fagforening i regionen og 
student- og elevforumet. 

På Regionsmøte for ungdom skal det orienteres om budsjett for 
ungdomsarbeidet, bestemt på regionsmøte. Det skal også legges fram forslag til 
handlingsplan for ungdomsarbeidet. Alle ungdomsdelegater har tale-, forslag- og 
stemmerett.  

Regionsmøte for ungdom velger delegater med vara til landskonferansen for 
ungdom jf. § 21.1 

Ungdomsutvalget i forbundsregionen skal: 

• lede utvalgets virksomhet på regionsnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt. 

• arbeide med ungdomssaker og følge opp fagforeningenes ungdomsutvalg i 
deres arbeid. 

• ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i fagforeningene. 

• Uttale seg om ungdomspolitiske spørsmål. 

Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionsstyret, nestleder i 
ungdomsutvalget tiltrer som observatør med tale- og forslagsrett. 

(Se retningslinjer til § 13.6.1) 

Begrunnelse: 
En presisering på hva Regionskonferansen skal gjøre og hvilket år. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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Dagens vedtekter anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1878 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Frfemkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #708 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Endre andre sterkpunkt med: Følge opp fagforeningenes ungdomstillitsvalgte 

Begrunnelse: 
Som følge av at vi foreslår at det skal være ungdomstillitsvalgt, og ikke utvalg i 
fagforeningene  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellens intensjon med 
ungdomsorganiseringen.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1080 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #752 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
endre andre avsnitt: bytte ut - fagforeningens ungdomsutvalg med: fagforeningens 
ungdomstillitsvalgt  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellens intensjon med 
ungdomsorganiseringen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #974 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1028 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Frem kommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1130 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1188 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1245 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1302 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1381 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1440 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1089 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1474 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig.. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1090 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1539 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1091 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1612 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Frfemkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1092 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1728 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1093 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1787 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1094 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1840 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1095 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #1943 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2047 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2067 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Frfemkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2192 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2252 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1100 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2324 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2407 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1102 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2463 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1103 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2464 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2548 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.1 
Forslagsnr: #2632 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Fjern setning: "Leder av ungdomsutvalget er medlem av regionstyret." 

Begrunnelse: 
 Fremkommer tidligere i paragrafene og virker overflødig. Det skulle bare mangle. 
 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
1878 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3579 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Endre eksisterende § 13.6.2 til ny § 13.7.1 med ny overskrift: 13.7.1 
Regionskonferansen for pensjonister, pensjonist- og uføreutvalg og pensjonistarbeid 

Forskyve eksisterende § 13.7 til ny 13.8 

Begrunnelse: 
Som en konsekvens av at forslag 3167 og 3168 er foreslått tiltrådt, blir 
ungdomsutvalget og pensjonist- og uføreutvalget splittet i egne underparagrafer i § 
11, hhv. §§ 11.9 og 11.10. Det foreslås derfor at samme type splitting av lignende 
paragraf også gjøres gjeldende i § 13. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3557 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Ny § 13.7: 

Pensjonistarbeid i forbundsregionen 

Begrunnelse: 
Tydeliggjøring og forenkling av pensjonist- og uførearbeid i forbundsregionen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #64 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
regionsmøtet og annet overordnet organ. 

Endres til: 

Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
fylkesmøtet, landskonferansen og landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Konferansen må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #65 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

-       lede utvalgets virksomhet på regionsnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnede organ har bestemt. 

Endres til: 

-       lede utvalgets virksomhet på fylkesnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, landskonferansen og landsmøtet har 
vedtatt. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva overordnet organ er 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Pensjonistutvalget må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #709 
Fra: FAGFORBUNDET  RÆLINGEN 

Forslag: 
Endre andre strekpunkt til: Følge opp fagforeningenes pensjonisttillitsvalgte 

Begrunnelse: 
Som følge av forslag om at fagforeningene ikke skal ha pensjonistutvalg, men 
pensjonisttillitsvalgt  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det vises til forbundets rammemodell som ble vedtatt da Fagforbundet ble etablert i 
2003. Forslaget vil i realiteten endre rammemodellen og vil medføre en svekkelse av 
pensjonistarbeidet. Forslag # 701 om nedleggelse av utvalgene er ikke tiltrådt. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1246 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Uførepensjonister regnes som pensjonister. Se for øvrig forslag 3515. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3275 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Endre underpunkt 13.6.2 ungdomsutvalget i forbundsregionen skal: 

  

Fra: Ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i fagforeningene. 

  

Til: Bistå ungdomstillitsvalgte med verving og oppfølging av elever, studenter, 
lærlinger og unge arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i 
fagforeningene. 

Begrunnelse: 
Det er viktig at ikke forbundsregionen skal ha ansvaret fordi det er i fagforeningene 
de kjenner medlemmene. Å bistå ungdomstillitsvalgte skal ungdomsutvalget i 
forbundsregionen sette ungdomstillitsvalgt i stand til å gjøre jobben selv. 
I større grad enn noen annen sammenheng må ungdomsutvalget koordinere og 
delta mer i verving av elever og studenter. Ved å endre medansvar til bistå vil ikke 
endre innholdet vesentlig. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3323 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endres til:  Regionkonferansen for pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å synliggjøre at Fagforbundet tar situasjonen til uføre medlemmer  på 
alvor. Aldersspredningen i denne gruppen er stor. Det er ikke lett for de uføre å bli 
sammenliknet med alderspensjonister.  Ved å fremheve gruppen i vedtektene, vil 
uføre føle seg synliggjort og de spesielle utfordringer de har, bli satt på dagsorden 
 
 
Pensjonist- og uførutvalget i forbundsregionen skal: 
lede utvalgets virksomhet på regionnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnede organ har bestemt. 
- arbeide med pensjonssaker og følge opp fagforeningenes pensjonist og 
uførutvalg i deres arbeid. 
- arbeide med saker av betydning for alders- og uførepensjonister, følge opp 
fagforeningenes  pensjonist/uføretillitsvalgte i deres arbeid. 
- ha medansvar for arbeidet med alders- og uførepensjonistsaker i 
fagforeningene. 
- ha uttalerett i alle saker som angår alders-og uførepensjonistera 
Alle som er registrert som alders- og uføremedlemmer i forbundsregionen er 
valgbare. 
 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3329 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Første avsnitt endres til: 

Regionskonferansen for pensjonister er pensjonistorganiseringens høyeste organ i 
forbundsregionen og avholdes hvert annet år før regionsmøtet er avholdt. 
Konferansen skal legge planer for virksomheten og gi innspill til regionsmøtet og 
annet overordnet organ. 

Begrunnelse: 
Når det gjelder regionskonferansen, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så tett 
opp etter regionsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener at 
regionskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er å 
komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at forbundsregionen må 
prioritere i forbundsregionens handlingsplan for året som kommer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til pensjonistutvalget angår hele organisasjonen, og hele organisasjonen 
har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre sammenheng i 
planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i den rekkefølgen 
som angitt i dagens vedtekter. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3513 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Endres til: Regionkonferansen for pensjonister og uføre. 

Regionkonferansen for pensjonister og uføre er pensjonistorganiseringens høyeste 
organ i forbundsregionen og avholdes annet hvert år etter at regionsmøtet er avholdt. 
Konferansen skal legge planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av 
regionmøtet og annet overordnet organ. Regionkonferansen for pensjonister og uføre 
består av representanter fra hver fagforening i forbundsregionen. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3526 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Pensjonist- og uførutvalget i forbundsregionen skal: 

lede utvalgets virksomhet på regionnivå og gjennomføre de oppgaver som vedtekter, 
prinsipp- og handlingsprogram og overordnede organ har bestemt. 

-          arbeide med pensjonssaker og følge opp fagforeningenes pensjonist og 
uførutvalg i deres arbeid. 

-          arbeide med saker av betydning for alders- og uførepensjonister, følge opp 
fagforeningenes  pensjonist/uføretillitsvalgte i deres arbeid. 

-          ha medansvar for arbeidet med alders- og uførepensjonistsaker i fagforeningene. 

-          ha uttalerett i alle saker som angår alders- og uførepensjonister 

Alle som er registrert som alders- og uføremedlemmer i forbundsregionen er valgbare. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å vise at Fagforbundet tar situasjonen til uføre-medlemmer på alvor. 
Aldersspredningen i denne gruppen er stor. Det er ikke lett for de uføre å bli 
sammenliknet med alderspensjonister. Ved å framheve gruppen i vedtektene, vil 
uføre føle seg synliggjort og de spesielle utfordringer de har, bli satt på dagsorden. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Til ny § 13.7.1 jf forslag 3579. 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1030 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1118 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1132 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1119 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1190 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1120 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1247 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1121 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1304 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1122 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1476 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1123 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1541 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1124 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1618 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1125 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1730 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1126 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1789 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1127 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1842 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1128 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1880 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1129 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1945 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1130 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2049 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1131 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2069 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1132 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2194 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1133 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2326 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1134 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2338 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1135 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2409 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1136 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2466 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1137 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2550 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1138 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2634 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1139 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3553 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1140 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3554 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1141 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #3555 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget innebærer ingen reell endring. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1142 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #66 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

-       arbeide med pensjonssaker og følge opp fagforeningens pensjonistutvalg og deres 
arbeid. 

Endres til: 

-       arbeide med faglige og politiske saker, og følge opp fagforeningens 
pensjonistutvalg og deres arbeid. 

Begrunnelse: 
Skal pensjonistarbeidet kun dreie seg om å jobbe med pensjonssaker? Penjonister 
har et langt arbeidsliv bak seg, og mange lang tid som fagforeningsaktivist og med 
fagforeningsarbeid, og mange har politisk erfaring. Dersom deres arbeid kun skal 
strekke seg til pensjonssaker, så taper vi masse kompetanse og erfaringsutveksling i 
Fagforbundet. Pensjonister er en kraft, som både kan styrke det organisatoriske og 
politiske arbeidet vårt, som vi må legge til rette for.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses ikke å være til hinder for forslaget. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1143 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #136 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Arbeide med pensjonssaker og følge opp fagforeningens pensjonistutvalg og deres 
arbeid. 

Endres til: 

Arbeide med faglige og politiske saker, og følge opp fagforeningens pensjonistutvalg 
og deres arbeid. 

  

Begrunnelse: 
Skal pensjonistarbeidet kun dreie seg om å jobbe med pensjonssaker? Pensjonister 
har et langt arbeidsliv bak seg, og mange har lang tid som fagforeningsaktivist og 
med fagforeningsarbeid, og mange har politisk erfaring. Dersom deres arbeid kun 
skal strekke seg til pensjonssaker, så taper vi masse kompetanse og 
erfaringsutveksling i Fagforbundet. Pensjonister er en kraft, som både kan styrke 
det organisatoriske og politiske arbeidet vårt, som vi må legge til rette for. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter anses ikke å være til hinder for forslaget. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1144 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #975 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1145 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1029 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1146 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1131 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1147 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1189 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1148 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1303 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1149 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1382 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1150 

6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1441 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

I strekpunkt 3 og 4 i samme paragraf, samt siste setning i paragrafen endres teksten 
fra alders- og uførepensjonister til pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1475 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1540 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1617 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1729 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1788 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1841 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1879 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #1944 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2048 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2068 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2193 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2253 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2325 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2408 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2465 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 

 
Foreslår at teksten over endres til: 
§13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2549 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.6.2 
Forslagsnr: #2633 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, pensjonistutvalg og pensjonistarbeid. 
 
Foreslår at teksten over endres til: 
§ 13.6.2 Regionskonferansen for pensjonister, uføre, pensjonistutvalg og 
pensjonistarbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3323 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 13 Forbundsregionen 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 13 Forbundsregionen - § 13.7 
Forslagsnr: #3376 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Nytt punkt 13.7: Regionssekretærer 

Regionssekretærene skal bidra i utadrettet aktivitet og være et nært bindeledd 
mellom tariffarbeid, verving, arbeidsplassbesøk osv. mellom lokalforening, 
regionstyre og kompetansesenter. 

Ha oversikt over ulike tariffområder i forbundsregionen. Sørge for at fagforeningene 
har oppdatert oversikt over virksomheter hvor de har tariffretten, og bli med de ut på 
arbeidsplassbesøk 

Også selvstendig dra ut på arbeidsplassbesøk, og bistå i medlemsmøter i private 
virksomheter i samråd med fagforeningene. 

Foreta systematisk oppsøkende virksomhet på ulike tariffområder i samarbeid med 
lokalforeningene, yrkesseksjoner og etter drøftelser med regionstyret. 

Konfliktberedskap og tariffrevisjon i samarbeid med regionledelse og 
kompetansesenter. 

Begrunnelse: 
Etter sammenslåing av forbundsregionene har man beholdt frikjøpressursene fra 
tidligere fylker. 
Fagforbundet har medlemmer innen mange avtaleområder og vi har en økning av 
medlemmer i andre tariffområder en KS og Spekter.  KS-området har pr. i dag god 
oppfølging i fagforeningene og fra forbundsregionen. For å få en målrettet innsats 
for styrket tariffmakt innen øvrige avtaleområder i regionen velges det inn 
regionssekretærer i regionen, dette vil også styrke den tariffmessige koblingen 
mellom region og kompetansesenter. 
Det har vært en positivt utvikling for organisasjonen etter sammenslåing og fått inn 
regionssekretærer som har jobbet med økt fokus på tariffmakt, samt at alle frikjøpte 
tillitsvalgte er i 100% frikjøp. Det gir en bedre kontinuitet i vårt arbeid og vi kan 
fordele arbeidsoppgaver på en bedre måte enn tidligere. Dette vil gagne 
organisasjonen i sin helhet. 
 
Som en konsekvens av nytt punkt 13.7, forflyttes dagens punkt 13.7 til 13.8. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Regionssekretær er et verv som ikke alle forbundsregionene har. Dette er en 
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ordning som må evalueres. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.1 
Forslagsnr: #2668 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 
2. år, innen utgangen av mars. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet utvikler sin politikk etter at LO kongressen partiene har gjennomført 
sine landsmøter og at Stortingsvalget er ferdig. Dette gjør at vi ikke kan få noe reell 
påvirkningskraft å påvirke partienes prosesser med å utvikle ny politikk. 
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
Forslaget må ses i sammenheng med tidligere forslag som ble oversendt 
forbundsstyret. Forslaget behandles av forbundsstyret i forkant av Landsmøtet 
2021 (2022).  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.1 
Forslagsnr: #3182 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Ordinært landsmøte avholdes hvert 4. år i forkant av LO Kongressen. 

Begrunnelse: 
Politikken i eget forbund må vedtas før LO Kongressen skal avholdes.  
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
Forslaget må ses i sammenheng med tidligere forslag som ble oversendt 
forbundsstyret. Forslaget behandles av forbundsstyret i forkant av Landsmøtet 
2021 (2022).  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.1 
Forslagsnr: #67 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 4. 
år, i 2. halvdel av året. 

Endres til: 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og øverste organ. Ordinært landsmøte 
avholdes hvert 4 år, i 1. halvdel av året. 

Begrunnelse: 
Både med tanke på stortingsvalg og LO-kongressen, så bør vårt landsmøte flyttes til 
1. halvdel av landsmøteåret. Dette er viktig, slik at vi kan påvirke med ny vedtatt 
politikk, og ikke den som ble vedtatt for 4 år siden.  
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
Forslaget må ses i sammenheng med tidligere forslag som ble oversendt 
forbundsstyret. Forslaget behandles av forbundsstyret i forkant av Landsmøtet 
2021 (2022).  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.1 
Forslagsnr: #137 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag:  
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 
4. år, i 2. halvdel av året.  

Endres til: 
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og øverste organ. Ordinært landsmøte 
avholdes hvert 4 år, i 1. halvdel av året.  

  

Begrunnelse: 
Både med tanke på stortingsvalg og LO-kongressen, så bør vårt landsmøte flyttes til 
1. halvdel av landsmøteåret. Dette er viktig, slik at vi kan påvirke med ny vedtatt 
politikk, og ikke den som ble vedtatt for 4 år siden.  
 
Landsstyret: 
Oversendes Forbundsstyret 
Forslaget må ses i sammenheng med tidligere forslag som ble oversendt 
forbundsstyret. Forslaget behandles av forbundsstyret i forkant av Landsmøtet 
2021 (2022).  
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.3 
Forslagsnr: #2827 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endres til: yrkesfagdelegater 

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen og bryter med oppbygningen av 
forbundet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.3 
Forslagsnr: #3479 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Endre:  

§14.3 Landsmøtet består av 280 regionsdelegater, 80 yrkesseksjonsdelegater , 
landsstyrets medlemmer, samt 10 delegater fra ungdomsorganiseringen og 10 
delegater fra pensjonistorganiseringen. 

Begrunnelse: 
Det er på høy tid at landsmøtet representerer antall unge medlemmer. Dette gjelder 
også pensjonistorganiseringen vår.  
 
Det er over 47 000 unge medlemmer i Fagforbundet, dette bør kunne gi et antall 
delegater som representerer unge medlemmer et minimum av 10 delegater.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet har en yrkesorganisering og en hensiktsmessig størrelse på 
Landsmøtet. Arbeidsutvalget frykter for for færre ungdomsrepresentanter  fra 
forbundsregion og  yrkesseksjon hvis det dannes egen ungdomskvote.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.4 
Forslagsnr: #330 
Fra: Fagforbundet Sandnes avd 281 

Forslag: 
Stryk setning: 

"Ved landsmøtet 2021 møter forbundsregionene (....) i Landsmøtet 2017" 

Begrunnelse: 
Setningen behøver ikke stå i vedtektene etter landsmøtet i 2021 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.4 
Forslagsnr: #650 
Fra: Fagforbundet Fredrikstad 

Forslag: 
- det må også sikres en rettferdig geografisk deltagelse jmf gammel fylkesinndeling 

  

Begrunnelse: 
viktig at alle de "gamle" fylkene er representert 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ivaretatt i retningslinjene til vedtektenes §14.4. punkt 2 der også geografi er et 
hensyn det skal tas hensyn til. I henhold til punkt 5 i retningslinjene, er det 
fagforeningene i forbundsregionen som foreslår delegater til landsmøtet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.6 
Forslagsnr: #255 
Fra: FAGFORBUNDET GJØVIK 

Forslag: 
For alle valg gjelder valg perioden på 4 år, men inntredelse 2 mndr i etterkant av 
landsmøte.Eller allerede fastsatt dato i forkant av valg, også 2 mndr etter valget er 
foretatt. 

Begrunnelse: 
Det bør være lagt opp til at de som blir valgt på landsmøte ikke går inn i disse 
vervene med virkning fra samme uke. Dette fordi  regioner osv kan få tid til å velge 
etterfølger på en god og ryddig måte.Det er svært sårbart for regioner hvis feks leder 
blir borte fra sitt verv etter å ha blitt valgt inn i landsstyret ev AU. 
 De som ikke blir valgt på nytt bør også få tid til å varsle arbeidsgiver, og kunne 
avslutte vervet på en ryddig måte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Valg i Fagforbundet gjelder fra første dag man velges. Dette er gjennomgående i hele 
organisasjonen. Dette må ivaretas ved god tilrettelegging.   
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.8 
Forslagsnr: #2098 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Andre setning endres til; 

Representanskapets innstilling til fagforeningenes forslag og fylkesstyrets egne forslag 
sendes...... 

Begrunnelse: 
Uklart hvem som er forbundsregion, slik punktet står i dag. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Andre setning endres til: Forbundsregionens innstilling til fagforeningenes forslag 
og forbundsregionens egne forslag sendes forbundsstyret etter behandling i 
representantskapet.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er behov for å tydeliggjøre at det er representantskapet som organ som har 
forslagsretten til landsmøtet og som også innstiller på fagforeningenes forslag. 
Fagforeningene har en selvstendig forslagsrett.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.8 
Forslagsnr: #3155 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Forslag fra fagforeningene sendes til fylkeskretsen. Fagforeningenes og 
fylketskretsens forslag behandles av regionsmøte/representantskapsmøte og 
sendes samlet til forbundsstyret. 

Begrunnelse: 
Det må stå i vedtektene hvordan fylkeskretsen skal behandle forslagene. I dag gjøres 
det ulikt i hver enkelt Forbundsregion. Der noen behandler dette på 
representantskapsmøter og andre i regionsstyret.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Andre setning endres til: Forbundsregionens innstilling til fagforeningenes forslag 
og forbundsregionens egne forslag sendes forbundsstyret etter behandling i 
representantskapet.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er behov for å tydeliggjøre at det er representantskapet som organ som har 
forslagsretten til landsmøtet og som også innstiller på fagforeningenes forslag. 
Fagforeningene har en selvstendig forslagsrett.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.17 
Forslagsnr: #638 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
§14.17 Følgende saker skal behandles på Landsmøte : 

 Tillegg følgende strekpunkt: 

- behandle retningslinjer for økonomiske bevilgninger til organisasjoner, partier, 
samarbeidspartnere osv. 

Begrunnelse: 
I dag ligger bevilgninger inn under forbundsstyrets myndighetsområdet jfr. § 19.19. 
hvor det står: Forvalte forbundets midler innenfor rammen av vedtekter og 
prinsipp- og handlingsprogram, samt Landsstyrets budsjett. 
 
Vi mener det er udemokratisk at ikke Landsmøte behandler bevilgninger til ulike 
organisasjoner. 
 
Landsmøtet er kun hvert 4. år derfor innser vi at ikke er mulig at bevilgninger er en 
av sakene som behandles på Landsmøtet. Det er derimot fullt mulig å behandle 
retningslinjer for bevilgninger på Landsmøtet. Landsmøtet bør ta stilling til hvilke 
type organisasjoner som kan få økonomisk støtte av Fagforbundet. Landsmøte kan 
også gi føringer på det økonomiske spennet det er mulig å søke om . 
 
I Landsmøteperioden er det Landsstyret som behandler og fatter vedtak i 
bevilgningssaker, ikke forbundsstyret 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsstyret har vedtatt prinsipper for tildeling av økonomisk støtt/bevilgninger. 
Det er igangsatt et administrativt arbeid som har til hensikt å ivareta behandlingen 
av søknader om økonomisk støtte.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.17 
Forslagsnr: #3459 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Dersom det skal fremmes et benkeforslag må kandidaten være kjent for 
valgkomiteen, og foreslått kandidat må være kjent med forslaget. 

Begrunnelse: 
Valgkomiteen setter selv retningslinjene for når forslag på kandidat skal være kjent. 
Det vil skape en ryddig prosess. Alle har mulighet til å sende inn forslag til 
valgkomiteen. 
Kandidater som foreslås til verv må være kjent med at de blir foreslått. Det er 
uheldig om en person velges til et verv uten selv å vite om det eller vite hva vervet 
innebærer. Det kan igjen føre til dårlig oppfølging av vervet. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er landsmøtet som behandler benkeforslag. Når valgkomiteen har fremlagt sin 
innstilling er komiteens arbeid avsluttet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19 
Forslagsnr: #3034 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
14.19.7 Et medlem kan ikke inneha samme verv i landsmøtevalgte styrer og utvalg 
(jf. disse vedtektene §14.19.1-14.19.4) i mer enn tre perioder totalt. Et medlem kan 
heller ikke inneha tillitsverv i samme styre eller utvalg i mer enn fem perioder totalt. 

Begrunnelse: 
Det er uheldig at et fåtall personer blir sittende i sine verv år etter år, samt "hopper 
mellom" ulike tillitsverv. Det er av den grunn ønskelig å sette begrensninger for å 
bidra til fornying. Medlemmer i Fagforbundet burde representere medlemmene i 
deres arbeidssituasjon, det er derfor uheldig om de valgte representantene har en 
manglende tilknytning til arbeidslivet de skal representere. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Valgkomiteens oppgave er å vurdere sammensetningen av forbundsstyret etc. 
inkludert vurderinger som forslagsstiller tar inn i begrunnelsen. Valgkomiteen er 
bredt sammensatt etter forslag fra fagforeningene. Valgkomiteens innstilling 
behandles av landsmøtet som velger hvem som skal ha verv i forbundet nasjonalt. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19 
Forslagsnr: #3336 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Strekpunkt under 14.19.2 endres til: 

- Ungdomsutvalg bestående av leder, nestleder, fire medlemmer og fire 
varamedlemmer i rekke. Kun medlemmer på 35 år eller yngre er valgbare til leder og 
nestleder i ungdomsutvalget. Leder og nestleder i ungdomsutvalget er frikjøpt på 
heltid. 

Begrunnelse: 
En aldersgrense på 35 er i tråd med øvrige LO-forbund og LOs aldersgrenser. 
 
Fagforbundet har satt et fokus på å verve medlemmer med lengere utdanning, vi har 
derfor behov for en organisering som støtter opp under dette arbeidet. Yrkesaktive 
med lengere utdanning starter senere i arbeidslivet enn andre, noen ganger som 
sent som i en alder av 28-30 år.  
Disse medlemmene får da ikke tatt del i aktiviteter, kurs og et støtteapparat for unge 
medlemmer i noen særlig lenger tid enn inntil et par år. Også andre yrkesaktive 
medlemmer under 35 år kan ha interesse av og nytte av å kunne delta på aktiviteter 
og kurs for unge medlemmer. I tråd med at aldersgrensene i arbeidslivet stadig 
utvides, må også aldersgrensen for unge medlemmer heves. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Grunnet valgperioden på 4 år anses det ikke som hensiktsmessig å øke 
aldersgrensen til 35 år. Det anses heller ikke som hensiktsmessig å åpne for å heve 
aldersgrensen til 33 år dersom det ikke finnes kandidater som er yngre, jf. §§ 11.5, 
13.2 og 13.4.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.1 
Forslagsnr: #3550 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
AU utvides med 1 representant fra ungdom og pensjonist, og beholdes ellers som i 
dag. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget handler om å endre arbeidsform. Lederne av utvalgene kan tiltre 
arbeidsutvalget ved behov etter avtale med arbeidsutvalget. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.1 
Forslagsnr: #753 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
2 arbeidsutvalgsmedlemmer endres til - 6 arbeidsutvalgsmedlemmer  

- Lederne av yrkessekjonene strykes  

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget svekker yrkesseksjonenes posisjon i arbeidsutvalget.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.1 
Forslagsnr: #3340 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Leder av det sentrale ungdomsutvalget skal ha tiltredende plass med forlag og 
talerett i arbeidsutvalget til Fagforbundet sentralt. 

Begrunnelse: 
Leder i det sentrale ungdomsutvalget tiltrer med forslag og talerett inn i 
arbeidsutvalget sentralt for å belyse ungdomsperspektivet i alle saker. Vi mener at 
dette styrker organisasjonen og samarbeidet mellom fagforbundet og fagforbundet 
ung. Som tiltredende i arbeidsutvalget er det enklere å forstå helheten og 
avgjørelser som blir tatt. Dette styrker Fagforbundet på alle nivåer.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget handler om å endre arbeidsform. Ungdoms- og pensjonistorganiseringen 
kan ikke likestilles med yrkesseksjonene. Disse er rådgivende utvalg og har ingen 
selvstendig vedtaksmyndighet. Forslaget er ikke i tråd med intensjonen i 
rammemodellen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.1 
Forslagsnr: #3377 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
14.19.1 Nytt medlem i Forbundsstyrets arbeidsutvalg: 

- Leder av ungdomsutvalget sentralt. 

  

Begrunnelse: 
Hele organisasjonen skal representeres fullverdig. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget handler om å endre arbeidsform. Leder av ungdomsutvalget kan tiltre 
arbeidsutvalget ved behov etter avtale med arbeidsutvalget. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.1 
Forslagsnr: #3480 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til:  

§14.19.1 Forbundsstyrets arbeidsutvalg bestående av: 

• Leder 
• 2 nestledere 
• 2 arbeidsutvalgsmedlemmer 
• Lederne av yrkesseksjonene 

Leder av det sentrale ungdomsutvalget tiltrer arbeidsutvalget på saker som 
berører Fagforbundets unge medlemmer. 

Begrunnelse: 
Per i dag er det flere av regionene som inkluderer ungdomstillitsvalgte i AU møter i 
regionene. I tillegg behandles det viktige saker som berører de unge medlemmene i 
AU, dette gjelder spesielt medlemsrekrutering og ikke minst ivaretakelse og tiltak 
rettet mot unge medlemmer, studenter, elever og lærlinger spesielt. Å kunne delta 
på møter som omhandler dette vil styrke fagforbundet fordi systemet vil bli mindre 
sømløst. Å holde forbundets øverste ledelse orientert om disse gruppene er viktig og 
noe vi opplever er mangelfullt per i dag.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget handler om å endre arbeidsform. Leder av ungdomsutvalget kan tiltre 
arbeidsutvalget ved behov etter avtale med arbeidsutvalget. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.2 
Forslagsnr: #2824 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endres til: Yrkesfagstyrer 

  

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen og bryter med oppbygningen av 
forbundet. Yrkesfag er et eget begrep, yrkesfagstyrer kan misforstås.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.2 
Forslagsnr: #3184 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Andre strekpunkt: Stryk 30 år og erstatt med 25 år. 

Begrunnelse: 
Man er ikke ungdom når man passerer 30 år. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens praksis med aldersgrense 30 år anses hensiktsmessig.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.3 
Forslagsnr: #3551 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Forbundsstyret består av AU og 2 representanter fra hver Forbundsregion, hvorav 
leder av forbundsregionen er den ene representanten. Disse representantene skal 
ha personlige varaer. Leder av hvert Kompetansesenter er representert med tale- og 
forslagsrett. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget handler om å endre arbeidsform. Det var en forutsetning ved dannelsen av 
forbundet at yrkesseksjonene skulle være representert i arbeidsutvalget. 
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.3 
Forslagsnr: #573 
Fra: FAGFORBUNDET HOL 

Forslag: 
Ikke behov for at Yrkesseksjons ledere sitter i forbundets arbeidsutvalg. 

Begrunnelse: 
Det kan fort bli mange møter de skal bruke den frikjøpte delen sin på. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet 2017 vedtok at Fagforbundets organisasjon skulle videreutvikles med 
vekt på samhandling mellom organisasjon, yrke og lov- og avtaleverk. Samtidig 
skulle satsingen på yrkesfag, yrkespolitikk og yrkesorganisering forsterkes gjennom 
yrkesseksjonene. Det er derfor hensiktsmessig at lederne av yrkesseksjonene er 
representert i forbundsstyrets arbeidsutvalg. Forslaget svekker yrkesseksjonenes 
posisjon i forbundsstyret.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.3 
Forslagsnr: #754 
Fra: FAGFORBUNDET FOLLO 

Forslag: 
Etter forbundstyrets  arbeidsutvalg legges til - Lederne av yrkesseksjonene Endre 10 
forbundstyremedlemmer med personlig vara til : 6 forbundstyremedlemmer med 
personlig vara  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Viser til forslag 753 som er foreslått ikke tiltrådt.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.3 
Forslagsnr: #2359 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Forbundsstyret bestående av 23 medlemmer sammenssettes slik:  

• Forbundsstyrets arbeidsutvalg (9) 
• 12 forbundsstyremedlemmer med personlig vara, hvorav 2 representanter fra 

fagforeningsnivå med personlig vara fra dette nivået 
• Leder av ungdomsutvalget  
• Leder av pensjonistutvalget 

  

Begrunnelse: 
Vi ser behovet for at fagforeningsnivået også er representert i forbundsstyre. Man 
kan selvfølgelig si at dette nivået blir ivaretatt gjennom regionen. Samtidig kan 
representanter fra fagforeninger bidra med nye perspektiver inn i vedtak som 
omhandler fagforeningene.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i forslaget anses ivaretatt gjennom at forbundsregionene er 
representert i forbundsstyret.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.3 
Forslagsnr: #3481 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til/stryk:  

14.19.3 Forbundsstyret bestående av 21 medlemmer sammensettes slik:  

• Forbundsstyrets arbeidsutvalg (9) 
• 10 forbundsstyremedlemmer med personlige varamedlemmer 
• Leder og nestleder av ungdomsutvalget 
• Leder av pensjonistutvalget 

  

Varamedlemmer for lederne av yrkesseksjonene, leder av ungdomsutvalget og leder 
av pensjonistutvalget er nestlederne.  

For øvrig velges ikke varamedlemmer for arbeidsutvalgets medlemmer. 

Begrunnelse: 
inkludere og øke innflytelsen til unge medlemmer i Fagforbundet. Forbundsstyret 
bør gjenspeile medlemsmassen.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Nestleder ble ved Landsmøte i 2017 gitt møte., tale- og forslagsrett. Dette anses å 
ivareta ungdommens representasjon.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.4 
Forslagsnr: #3558 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Andre avsnitt erstattes med nytt strekpunkt:  

  

- 36 medlemmer og 36 varamedlemmer – slik at hver forbundsregion blir representert 
med 3 medlemmer og 3 varamedlemmer i rekke  

Begrunnelse: 
Som en konsekvens av dagens organisering av forbundet og fylkesinndeling.  
 
Forslaget vil redusere landsstyret med to medlemmer fra forbundsregionene og en 
representant fra yrkesseksjonene. Representasjonen fra ungdoms- og 
pensjonistorganiseringen forblir som i dag. Forslaget viderefører likhetsprinsippet 
med lik representasjon fra forbundsregionene uavhengig av størrelse. Etter dagens 
vedtekter med to representanter fra hver forbundsregion, vil representantene fra 
forbundsregionene bli i mindretall.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Som en konsekvens av dagens organisering av forbundet og fylkesinndeling.  
 
Forslaget vil redusere landsstyret med to medlemmer fra forbundsregionene og en 
representant fra yrkesseksjonene. Representasjonen fra ungdoms- og 
pensjonistorganiseringen forblir som i dag. Forslaget viderefører likhetsprinsippet 
med lik representasjon fra forbundsregionene uavhengig av størrelse. Etter dagens 
vedtekter med to representanter fra hver forbundsregion, vil representantene fra 
forbundsregionene bli i mindretall.   
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.4 
Forslagsnr: #2361 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Landsstyret sammensettes slik:  

• Forbundsstyrets medlemmer (23) 

  

Begrunnelse: 
Om det blir en økning i antall forbundsstyremedlemmer må dette endres og så her.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
På bakgrunn av innstillingen i forslag 2359 anses forslaget ikke som relevant.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.4 
Forslagsnr: #3185 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Landsstyrets sammensettes slik: 
- regionsleder og nestleder skal være 2 av representantene i landsstyret 

Begrunnelse: 
Sikre at det er den øverste ledelsen i fylkeskretsen som er medlem i landsstyret. Slik 
det er nå velges det på navn hvert fjerde år. Ut fra erfaringer kan man i perioden 
risikere at en ikke lengre har den øverste ledelsen i besluttende organ.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil frata Fagforbundet høyste organ muligheten til å velge hvem som skal 
styre forbundet i landsmøteperioden.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.4 
Forslagsnr: #3482 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Legge til / stryk:  

14.19.4 Landsstyret sammensettes slik:  

• Forbundsstyrets medlemmer (21). 

Ved landsmøtet i 2017 velges 38 medlemmer og 38 varamedlemmer etter vedtektene 
av 2013 § 14.19.2 første strekpunkt. 

• Antall medlemmer fra yrkesseksjonene tilsvarende 2/3 av antall 
regionsmedlemmer fordelt slik at hver yrkesseksjon blir representert 
forholdsmessig etter medlemstall. Medlemmer fra yrkesseksjonene fordeles 
med 5 fra hver yrkesseksjon, de øvrige fordeles etter forholdstallsprinsippet. 
Det velges tilsvarende antall varamedlemmer i rekke. 

• Nestleder av ungdomsutvalget; 5 medlemmer fra sentralt ungdomsutvalg, 
og 5 vara representanter fra det sentrale ungdomsutvalget. 

• Nestleder av pensjonistutvalget 

  

Begrunnelse: 
Landsstyret må gjenspeile medlemsmassen. 
Vi ønsker å styrke de unge sin stemme inn i landsstyret. Der behandles viktige saker 
som berører alle unge medlemmer under 30 år, i tillegg til elever, lærlinger og 
studenter.  
Vi ønsker også at vara er valgbar for Fagforbundet ung, per i dag er vara til 
ungdomsrepresentant en pensjonistrepresentant. Da risikerer ungdommen å ikke 
ha noen stemme i landsstyret ved eventuell forfall.   
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ungdomsorganiseringen i Fagforbundet er rådgivende. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å øke representasjonen i besluttende organer.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.6 
Forslagsnr: #2100 
Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Pragrafen strykes fra vedtektene. 

Begrunnelse: 
Leder av Kompetansesenter skal ansettes. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Kompetansesentrene er politisk underlagt arbeidsutvalget og har faglinje til den 
administrative lov- og avtaleverksavdelingen. Ledelsen av kompetansesenteret som 
forvalter lov- og avtaleverket etter fullmakt fra AU/ forbundsstyret bør være 
tillitsvalgt.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.19.6 
Forslagsnr: #3186 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Paragrafen strykes. 

Begrunnelse: 
Lederne av kompetansesentrene skal ansettes ikke velges. Kompetansesentrene er 
den forlengende arm ut i fylkeskretsen fra det nasjonale nivået. De kan få de 
nødvendige fullmakter til å forhandle tariffavtaler selv om de er ansatt. Kompetanse 
på ledelse og personalansvar må være et krav som står sterkt til leder.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Kompetansesentrene er politisk underlagt arbeidsutvalget og har faglinje til den 
administrative lov- og avtaleverksavdelingen. Ledelsen av kompetansesenteret som 
forvalter lov- og avtaleverket etter fullmakt fra AU/ forbundsstyret bør være 
tillitsvalgt.  
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6. Vedtekter 
 
§ 14 Landsmøtet 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 14 Landsmøtet - § 14.20 
Forslagsnr: #3175 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Stryke ordet aktivt. 

Begrunnelse: 
Det skal ikke være rom for å tolke et ansettelsesforhold.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordlyd anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 16 Landsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 16 Landsstyret - Ingress 
Forslagsnr: #3367 
Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Ny organisering av politisk ledelse sentralt: 

Landsstyret legges ned, og fullmaktene overføres til Forbundsstyret. 

Begrunnelse: 
Dagens organisering er byråkratisk, og for omfattende med både Forbundsstyret og 
Landsstyret i tillegg til selvstendige styrer for yrkesseksjoner, Ungdom og 
Pensjonist. Etter sammenslåing av forbundsregionene er det behov for å styrke og 
avbyråkratisere politisk ledelse sentralt. 
Dette gjøres ved å legge ned Landsstyret i sin nåværende form, og styrke 
demokratiske prosesser i AU, det nye Forbundsstyret, og styrene for yrkesseksjoner, 
Ungdom og Pensjonist. 
Denne endringen vil gi en administrativ besparelse, og en mer forståelig 
ledelsesstruktur. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 16 Landsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 16 Landsstyret - § 16.1 
Forslagsnr: #3187 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
2 erstattes med minst 4 ganger pr år. 

Begrunnelse: 
Det er slik det praktiseres i dag og da kan det også stå i vedtektene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.1 
Forslagsnr: #68 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtektene, arbeide etter de 
vedtak og hovedprinsipper som landsmøtet har trukket opp og utarbeide 
handlingsplaner i forhold til dette. 

Endres til: 

Lede forbundets virksomhet i overensstemmelse med vedtektene, arbeide etter de 
vedtak og hovedprinsipper som landsmøtet har trukket opp og utarbeide 
handlingsplaner i tråd med dette. 

Begrunnelse: 
Feil bruk av " i forhold til" 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Støtter fagforeningens begrunnelse. 
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.4 
Forslagsnr: #2669 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Behandle og vedta generelle retningslinjer for forbundets virksomhet i samsvar med 
vedtektenes § 2, samt vedta års- og langtidsbudsjett. Før rettningslinjene behandles 
skal de sendes på høring i alle ledd i forbundet. 

Begrunnelse: 
For å få en bredest mulig forankring av rettningslinjene til vedtektene bør de sendes 
hele organisasjonen slik at også fagforeningene få mulighet til å gi innspill. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsstyret er det høyeste besluttende organ i landsmøteperioden og er gitt 
fullmakt til å følge opp landsmøtets vedtak.  
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.6 
Forslagsnr: #2670 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Fastsette forbundsstyrets, regionsstyret, og kontrollkomiteens godtgjørelse. 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende og ivaretar hensynet til den økonomiske 
situasjonen.  
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.9 
Forslagsnr: #2818 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endre til: Yrkesfaggrupper 

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.12 
Forslagsnr: #2671 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Velge valgkomité til landsmøtet. Valgkomiteen må være sammensatt slik at alle 
forbundsregionene, de ulike yrkesseksjonene, ungdoms- og 
pensjonistorganiseringene er representert. 

Begrunnelse: 
På lik linje som at yrkesseksjonene skal være representert for å speile medlemmene 
vår, bør det også sikres en geografisk representasjon av valgkomiteen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses ivaretatt av pkt. 2 i retningslinjene til § 17.12 
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.12 
Forslagsnr: #3460 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Legg til: Yrkesseksjonene skal ha egne valgkomiteer som arbeider inn mot 
hovedvalgkomiteen til Landsmøtet jf §20.2.  

Begrunnelse: 
Det bør komme tydelig frem i vedtektene at yrkesseksjonene skal ha egne 
valgkomiteer til Landsmøte. Det er medlemmene innen den enkelte yrkesseksjon 
som best kjenner sine samarbeidspartnere og vet hva de står for, og det er de selv 
som må komme med forslag på styremedlemmer inn mot Landsmøte.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Valgene foretas av landsmøtet og kandidatene fra yrkesseksjonene ivaretas av 
valgkomiteen der også yrkesseksjonene er representert, jf. § 17.12. 
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.18 
Forslagsnr: #635 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
NYTT pkt §17.20 Landsstyrets myndighetsområde 

Landsstyret fastsetter lønn for forbundets valgte. Det opprettes et forhandlingsutvalg , 
valgt av og blant Landsstyrets medlemmer. 

Begrunnelse: 
Det er ikke mulig å velge et nytt underpunkt 2, derfor må vi kanalisere dette 
forslaget gjennom underpunkt 2 § 17.18 
 
NYTT pkt §17.20 Landsstyrets myndighetsområde 
 
Landsstyret fastsetter lønn for forbundets valgte. Det opprettes et 
forhandlingsutvalg , valgt av og blant Landsstyrets medlemmer 
 
Dette er etter vår oppfatning, den mest demokratiske måten å fastsette/forhandle 
fram lønn til forbundets politisk valgte ledelse. Slik det er i dag, fastsetter 
forbundsstyret sin egen lønn. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning anses tilfredsstillende og ivaretar hensynet til den økonomiske 
situasjonen. Prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse skiller seg dessuten fra 
prinsippene for fastsettelse av lønn. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å 
etablere et forhandlingsutvalg valgt av og blant landsstyrets medlemmer. Det vil 
ikke være en reell forhandlingsmotpart.  
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6. Vedtekter 
 
§ 17 Landsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 17 Landsstyrets myndighetsområde - § 17.18 
Forslagsnr: #636 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
NYTT pkt. 17.19 Landsstyrets myndighetsområde 

Behandle og fatte vedtak mht- søknader om økonomiske støtte fra organisasjoner, 
partier, samarbeidspartnere osv. 

Begrunnelse: 
Det er ikke mulig å velge et nytt underpunkt 2, derfor må vi kanalisere dette 
forslaget gjennom underpunkt 2 § 17.18 
 
I dag ligger bevilgninger inn under forbundsstyrets myndighetsområdet ., jfr. § 
19.19.Ordlyden her er: Forvalte forbundets midler innenfor rammen av vedtekter og 
prinsipp-og handlingsprogram, samt Landsstyrets budsjett. 
 
Vi mener det er udemokratisk at forbundsstyret har bevilgninger innen sitt 
myndighetsområde. Vi foreslår at Landsstyret overtar dette ansvarsområdet. 
Landsstyret er sammensatt på en brei måte både mht. geografi, størrelse, kjønn, 
seksjoner og ulike grupperinger innen medlemsmassen. Landsstyret møtes ofte nok 
til at bevilgningssaker kan behandles på en forsvarlig måte. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forbundsstyret har vedtatt prinsipper for tildeling av økonomisk støtt/bevilgninger. 
Det er igangsatt et administrativt arbeid som har til hensikt å ivareta behandlingen 
av søknader om økonomisk støtte.  
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6. Vedtekter 
 
§ 18 Forbundsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 18 Forbundsstyret - § 18.1 
Forslagsnr: #2672 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Forslag til ny paragraf etter § 18.1: 

Medlemmer i forbundsstyret med 100 % frikjøp skal i løpet av landsmøteperioden 
avlegge 4 måneders arbeidsplikt hos arbeidsgiveren som vedkommende har 
permisjon fra. 

Begrunnelse: 
Veldig mange av forbundets tillitsvalgte sitter lenge i 100 % frikjøpte tillitsverv. 
Dette gjør at de mister kontakt med arbeidet sitt, og arbeidslivet. Dette kan være en 
utfordring med tanke på at våre tillitsvalgte skal representere medlemmene i 
arbeidslivet. Med en slik arbeidsplikt vil de frikjøpte tillitsvalgte ha tettere kontakt 
med arbeidslivet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Realiteten i forslaget er ikke gjennomførbar da det forutsettes at det er en vikar i 
stillingen som vedkommende har permisjon fra.  
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6. Vedtekter 
 
§ 18 Forbundsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 18 Forbundsstyret - § 18.3 
Forslagsnr: #2734 
Fra: Fagforbundet Teknisk fagforening, Oslo 

Forslag: 
Ny paragraf etter § 18.3: 

Lønn og godtgjørelser for alle verv skal være informasjon som medlemmer har tilgang 
til. 

Begrunnelse: 
Det er viktig for organisasjonen at vi har åpenhet om elles lønn og godtgjørelser  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget omhandler ikke vedtektene.  
 
Se for øvrig forslagsnr. 3030 til dagsorden pkt. 8. 
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6. Vedtekter 
 
§ 18 Forbundsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 18 Forbundsstyret - § 18.3 
Forslagsnr: #2932 
Fra: Fagforbundet Bergen 

Forslag: 
Ny paragraf etter § 18.3:  

§ 18.4 Forbundsstyrets arbeidsutvalg godtgjøres med syv ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. Frikjøpte tillitsvalgte skal ikke under noen omstendigheter gå ned i lønn 
for å ta på seg tillitsverv og vil beholde lønn med tillegg de hadde i den stilling de kom 
fra. 

Begrunnelse: 
Vi er bekymret for at honoreringen av frikjøpte tillitsvalgte skaper unaturlig store 
forskjeller mellom de tillitsvalgte og de grupper de skal representere. Vi anerkjenner 
at frikjøpte tillitsvalgte gjør viktig og verdifullt arbeid for organisasjonen og 
medlemmene, men ønsker med dette forslaget å gi et kraftig signal om at det er 
uklokt å fortsette i den retningen vi nå har med svært høye honorarer som øker 
prosentmessig for hvert lønnsoppgjør. Det er behov for en ny retning som tar inn 
over seg at det er usunt med store lønnsforskjeller, og som viser medlemmene at det 
er dem med høy inntekt som må vise moderasjon i en tid hvor mange opplever 
usikkerhet og personlig økonomisk krise. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet kan ikke detaljregulere innretningen på godtgjøringer som fastsettes av 
forbundsstyret. 
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6. Vedtekter 
 
§ 18 Forbundsstyret 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 18 Forbundsstyret - § 18.3 
Forslagsnr: #2673 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Forslag til ny paragraf i Fagforbundets vedtekter etter § 18.3: 

Forbundsstyrets arbeidsutvalg godtgjøres med 7 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
Ingen frikjøpte skal under noen omstendigheter gå ned i lønn for å ta på seg tillitsverv 
og vil beholde den lønnen inkludert tillegg den hadde fra sin jobb. 

Begrunnelse: 
Avstanden mellom forbundets øverste tillitsvalgte og medlemmene de 
representerer er altfor høy. Dette er signaler som kommer fra medlemmene ute, og 
det er en ukultur som vi som medlemsorganisasjon ikke kan være kjent med. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Landsmøtet kan ikke detaljregulere innrettingen på godgjøring som fastsettes av 
Forbundsstyret.  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.5 
Forslagsnr: #634 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
§ 19.5 fjernes og erstattes med en ny § 17.20 under Landsstyrets 
myndighetsområdet. 

Begrunnelse: 
Under forutsetning av at forbundsstyret fremdeles består etter Landsmøtet, mener 
vi at lønnsspørsmålet for forbundets valgte, må være Landsstyrets 
myndighetsområde, og ikke som i dag hvor det er forbundsstyret selv som fastsetter 
lønn for forbundets valgte. Etter våre begreper blir dette både feil og udemokratisk. 
 
Vi mener også det er ryddig at Landsstyret velger et forhandlingsutvalg som på 
vegne av Fagforbundet, skal forhandle med de ansattes organisasjoner. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det bør fortsatt være forbundsstyret som behandler honorar/godtgjøring.  Det bør 
tas opp til nærmere vurdering om det skal fremmes et selvstendig forslag til § 19.5 
fjerne setningen "Forbundsstyret eller den forbundsstyret gir fullmakt, inngår 
tariffavtaler med de ansattes organisasjoner".  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.5 
Forslagsnr: #2674 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Paragrafen strykes 

Begrunnelse: 
Godgjøring forbundets valgte bør fastsettes av vedtektene. Ingen av våre 
medlemmer kan vedta sin egen lønn, samme det bør heller ikke forbundsledelsen 
gjøre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det bør fortsatt være forbundsstyret som behandler honorar/godtgjøring.  Det bør 
tas opp til nærmere vurdering om det skal fremmes et selvstendig forslag til § 19.5 
fjerne setningen "Forbundsstyret eller den forbundsstyret gir fullmakt, inngår 
tariffavtaler med de ansattes organisasjoner".  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.5 
Forslagsnr: #2776 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Forbundsstyret fastsetter godtgjøring og forsikring for forbundets valgte. 

Begrunnelse: 
I dag er ikke valgte tillitsvalgte i regionene omfattet av forsikring som gjelder ytelser 
ved dødsfall eller ved yrkesskade/yrkessykdom. Dette er ikke dekket av LO 
samleforsikring. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det tilligger forbundsregionene å inngå forsikringsordninger for regionens frikjøpte 
tillitsvalgte. Dette gjøres rutinemessig. Det vil ikke være hensiktsmessig at 
forbundsstyret fastsetter forsikringer for valgte i forbundsregionene.  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.12 
Forslagsnr: #2675 
Fra: Fagforbundet Tromsø 

Forslag: 
Endres til: 

Opprette forhandlingsutvalg for å ivareta sentrale forhandlinger innenfor de ulike 
tariffområdene. Forhandlingsutvalgene skal ha representasjon fra yrkesseksjonene, 
fagforeningene og yrkesaktive medlemmer utpekt av fagforeningene. Representasjon 
fra fagforenignene rullerer. 

Begrunnelse: 
Hele organisasjonen bør ha eierskap til lønnsforhandlingene. Perspektivet til 
medlemmer og fagforeningene som er nærmest medlemmene er viktig for at en 
forhandlingsdelegasjon skal forstå kravene fra grasrota. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En slik organisering av forhandlingsutvalg er ikke hensiktsmessig eller 
gjennomførbar. Dagens praksis er slik at forhandlingsutvalgene henter inn 
spisskompetanse fra det enkelte tariffområdet ved behov.  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.12 
Forslagsnr: #2828 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endre til; Yrkesfaggrupper 

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.16 
Forslagsnr: #69 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Sørge for at forbundsregionene utfører sine oppgaver etter vedtektene og vedtak i 
overordnet organ. 

Endres til: 

Sørge for at fylkesorganisasjonene utfører sine oppgaver etter vedtektene og 
landsmøtevedtak.  

Begrunnelse: 
Viktig med presisering av overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er flere overordnede organ enn landsmøtet. Vedtak gjort i landsmøteperioden 
skal også følges.  
 
Forslaget som omhandler endring av betegnelse på organisasjonsleddet på 
fylkesnivå er behandlet i forslag 464 til § 13. 
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.17 
Forslagsnr: #2801 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Tilleggstekst: 

Herunder samfunnets krav til endringer, og skolering av disse. 

Begrunnelse: 
Fagforbundets ideologi må flettes inn i de ulike temaer som lov- og avtaleverk 
bygger på. Stadig oftere blir permisjoner stilt spørsmål ved, eller avslått, særlig med 
lønn, når ideologien fremheves som egne kapittel. 
Nye tillitsvalgte trenger "knagger" å henge lov- og avtaleverket på, slik at det 
oppleves som en nytteverdi, og ikke gammeldags og utdatert. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses som dekkende.  
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6. Vedtekter 
 
§ 19 Forbundsstyrets myndighetsområde 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 19 Forbundsstyrets myndighetsområde - § 19.22 
Forslagsnr: #2364 
Fra: FAGFORBUNDET TRONDHEIM 

Forslag: 
Ny § 19.23 : Et av styremedlemmene skal ha et særskilt ansvar for 
arbeidsmiljøaktiviteten  

Begrunnelse: 
På fagforeningsnivå deltar verneombud fra et av virksomhetsområdene. Det vil være 
unaturlig at verneombud deltar i regionen. Likevel er arbeidet som vernetjenesten 
gjør et viktig arbeid. Derfor ser vi behovet for at et av styremedlemmene skal ha et 
særskilt ansvar for arbeidsmiljøaktiviteten også på dette nivået.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslagets intensjon er ivaretatt av eksisterende praksis hvor et medlem i 
forbundsstyrets arbeidsutvalg har et særskilt ansvar for dette arbeidet gjennom å 
lede forbundets utvalg for arbeidsmiljøaktivitet som er nedsatt av forbundsstyret i 
tråd med § 19.20.  
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2802 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endre overskrift til: Yrkesgrupper 

  

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2829 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Endre til; Yrkesfaggrupper 

  

Gjelder alle steder der yrkesseksjoner er benevnt 

Begrunnelse: 
Etter gjentatte dialoger med tillitsvalgte og medlemmer, er det få som kjenner faget 
sitt i yrkesseksjonsoppbyggingen. Yrkesseksjonene er for lite yrkesfaglig synlig.  
Med å få på plass flere yrkesfaggrupper, kan disse sammen danne et styre der det er 
naturlig, eks alle som har med pleie, alle som er kontorfaglig, alle som er IKT-faglig, 
alle som er med teknisk, alle som er med sikkerhet osv. Vi mener at vi da får en 
høyere yrkesfaglig diskusjon, som kan spilles inn til ønsket fra høyere 
utdanningsnivå der det etterlyses mer yrkesfaglig informasjon og tilbud. Dette er 
spilt inn flere ganger. 
Administrativ organisering i Fagforbundet trenger ikke endres på, men navnet 
"Yrkesseksjon...." kan erstattes med fagtilhørighet. Eks Faggruppe Sykepleier, 
Faggruppe Bioingeniør, Faggruppe E-helse, Faggruppe Brann og redning, Faggruppe 
Maler, Faggruppe Helsefagarbeider osv. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dette bryter med grunnlaget for etableringen av Fagforbundet, jf. rammemodellen. 
Begrepet "yrkesfag" vil dessuten kunne virke eksluderende for de med både kortere 
og lengre utdanning.  
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3351 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Navn forslag: 

Nasjonalt yrkesseksjonsmøte/Ung 

  

  

  

  

  

Begrunnelse: 
Mange arbeidsgivere nekter tillitsvalgte fri med lønn for å delta på konferansene da 
det ikke blir ikke oppfattet som et vedtektsfestet møte. 
 
 
 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Bruken av benevnelsene -møte og -konferanse er gjennomgående på alle tre nivå i 
Fagforbundet. Landsmøte og landskonferanse, regionsmøte og regionskonferanse, 
årsmøte og årskonferanse. Permisjon med lønn er ikke gjennomgående i alle 
tariffavtalene som Fagforbundet er part i. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3453 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Forslag § 20,1 
Siste setning etter komma endres til: 
, men slik at hver region har minst 5 representanter  

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
 , men slik at hver region har minst 3 representanter. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2940 
Fra: FAGFORBUNDET AVD 472 LÆRDAL 

Forslag: 
Endre rekkefølgen på Landskonferansen og Landsmøtet, § 20.1 og § 14.1 

Begrunnelse: 
Det sikrar at styret nasjonalt vert vald/innstilt av yrkesseksjonanes representantar. 
Me meiner dette vil vere meir demokratisk rett. 
Viktige yrkesfagige og yrkespolitiske saker vert handsama og kan sendast vidare til 
Landsmøtet. 
Yrkesseksjonane har sine eigne valnemnder, - og nokon av dei trer seinare inn i den 
store valnemnda for Landsmøtet. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3068 
Fra: Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Forslag: 
Endre “Landskonferansen avholdes etter at landsmøtet er avholdt og skal legge 
planer for virksomheten i tråd med vedtak fattet av landsmøtet, og behandle 
yrkesfaglige, yrkesorganisatoriske og yrkespolitiske tema” til “Landskonferansen 
avholdes før avholdelse av landsmøtet, og skal legge planer for virksomheten, og 
behandle yrkesfaglige, yrkesorganisatoriske og yrkespolitiske saker som oversendes 
landsmøtet”.   

  

Begrunnelse: 
Bakgrunnen for forslaget om å endre rekkefølge på landskonferansene og 
landsmøtet er at yrkesseksjonene ønsker en større innflytelse og medbestemmelse i 
saker som berører deres område, samt sikre at sikre at yrkesseksjonenes styrer 
sentralt er valgt av representanter fra yrkesseksjonene. Dette vil bidra til en 
valgordning som oppfattes mer demokratisk, at landskonferansene blir mer enn et 
verksted for å utarbeide planer fra allerede vedtatte saker, samt sikre at 
landskonferansene vil oppleves mer meningsfulle enn de oppleves med dagens 
ordning hvor alle valg og avgjørelser foretas under landsmøtet. Det er viktig at 
yrkesseksjonene er en del av helheten, dette ivaretas ved foreslått endring gjennom 
at seksjonlederne i yrkesseksjonene vil være en del av arbeidsutvalget og 
forbundsstyret, samt at seksjonsstyrenes medlemmer er medlemmer i landsstyret 
som har et ansvar for helheten.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3138 
Fra: Yrkesseksjon helse og sosial 

Forslag: 
Dette forslaget omfatter §11, §13 og §20. "Yrkesseksjonskonferanser, 
regionkonferanser og landskonferansen legges før årsmøtet, regionmøtet og 
landsmøtet." 

Begrunnelse: 
Disse konferansene bidrar til å løfte den politiske og organisatoriske debatten i 
forkant av de bestemmende organers møte. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3330 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Første avsnitt endres til: 

Landskonferansen avholdes før Landsmøtet er avholdt og skal legge planer for 
virksomheten, gi innspill til Landsmøtet, og behandle yrkesfaglige, 
yrkesorganisatoriske og yrkespolitiske tema. 

Begrunnelse: 
Når det gjelder landskonferansene, ser vi at de ikke helt har en god funksjon så tett 
opp etter landsmøtet. Konferansen har ikke noen vedtaksmyndighet. Vi mener at 
landskonferansen vil få et helt annet faglig innhold hvis konferansens formål er å 
komme med faglige innspill og saker yrkesseksjonen tenker at landsmøtet må 
prioritere i årene som kommer. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #3436 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Dette forslaget omfatter §11 , §13 og § 20 Yrkesseksjonskonferanser, 
regionkonferanser og Landskonferansen legges foran årsmøtet, regionmøtet og 
landsmøtet.  

Begrunnelse: 
Landskonferansen må for eksempel legges i god tid før landsstyret innstiller på 
forslagene til landsmøtet. Det samme prinsippet må gjelde forbundsregionen og 
lokal fagforening. Det er viktig at disse konferansen er med å løfter den politiske og 
organisatoriske debatten på forkant. I etterkant av de øverste bestemmende møtene 
kan ledermøter i samme yrkesseksjon planlegge hvordan vedtakene skal løses. Det 
er viktig at de yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre 
på forkant av bestemmende organer. Det er ikke heldig å gjennomføre valg eller 
innstilling til valg fra disse konferansene. Det er en nedpriporitering av 
yrkessekjsonene og fører til et mer fragmentert valgarbeid for organisasjonen. Det 
vil medføre at navn til styrende organer vil være så og si klare lenge før andre navn i 
samme organ. Ivaretakelsen av likstillingsparagrafen blir også krevende. Men 
representanter til valgkomitene på alle nivåene kan oppnevnes/innstlles herfra, 
dersom det er hensiktsmessig tidsmessig.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene er noe som angår hele organisasjonen, og hele 
organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. For å sikre 
sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at disse gjennomføres i 
den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet som øverste organ 
legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #471 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen  
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak (må utarbeides ny tekst) 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1236 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #896 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Nytt første avsnitt, erstatter eksisterende: 

Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1237 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #976 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1238 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1031 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1239 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1133 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1240 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1191 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1241 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1248 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1242 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1305 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1243 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1383 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1244 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1442 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1245 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1477 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1246 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1542 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1247 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1619 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1248 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1731 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1249 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1843 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak (må utarbeides ny tekst) 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1250 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1881 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1251 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #1946 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1252 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2052 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1253 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2070 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1254 

6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2195 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2256 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2327 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2410 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2467 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2551 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak (må utarbeides ny tekst) 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.1 
Forslagsnr: #2635 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Fagforeningen §11 Årsmøte og Forbundsregionen §13 – regionkonferansen 
Landskonferansen bør ligge før landsmøtet og også valg/innstilling av 
styremedlemmer bør gjøres her. 
Viktige yrkesfaglige og yrkespolitiske saker behandles og kan sendes videre til 
landsmøte. 

Begrunnelse: 
Gjennomgående - viktig sak (må utarbeides ny tekst) 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Oppgavene til yrkesseksjonene, ungdom og pensjonister er noe som angår hele 
organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt 
ivaretatt. For å sikre sammenheng i planprosessene på alle nivåer er det viktig at 
disse gjennomføres i den rekkefølgen som angitt i dagens vedtekter. Landsmøtet 
som øverste organ legger rammene for videre planverk gjennom prinsipp- og 
handlingsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.2 
Forslagsnr: #70 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       lede yrkesseksjonens virksomhet og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer, prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen for 
yrkesseksjonen og andre overordnede forbundsorganer. 

Endres til: 

-       lede yrkesseksjonens virksomhet og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer, prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen for 
yrkesseksjonen og landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Yrkesseksjonene må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ.  
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.2 
Forslagsnr: #71 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       medvirke til at yrkesseksjonene i forbundsregionene utfører sine oppgaver etter 
vedtektene og vedtak i overordnet organ. 

Endres til: 

-       medvirke til at yrkesseksjonene i forbundsregionene utfører sine oppgaver etter 
vedtektene og landsmøtevedtak. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens vedtekter er tilfredsstillende. Yrkesseksjonene må forholde seg til vedtak 
foretatt i overordnede organ.  
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.2 
Forslagsnr: #138 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Medvirke til at yrkesseksjonens underordnede organer får den nødvendige veiledning 
og bistand innen yrkesseksjons ansvarsområde. 

Endres til: 

Medvirke til at yrkesseksjonens organer i fylkesorganisasjonene får den nødvendige 
veiledning og bistand. 

Begrunnelse: 
“Underordnet organ” er ikke helt heldig, det er like greit å skrive at det er 
yrkesseksjonene i fylkene som menes her. Det er de det sentrale leddet skal bistå. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Betegnelsen overordnet og underordnet er gjennomgående i vedtektene. Dette 
beskriver organisasjonsstrukturen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.2 
Forslagsnr: #2803 
Fra: FAGFORBUNDET UNN Tromsø, avd 404 

Forslag: 
Fagforbundet skal ha et større fokus på yrkesprofisjoner, slik at våre mål om 
yrkespolitisk makt blir en realitet. 

Begrunnelse: 
Fagforbundet ønsker å verve medlemmer innenfor yrkesnivåer fra høyskole og 
universitet, men er i dag lite synlig for denne medlemsgruppen. 
Eks, straks en sykepleier tar en videreutdanning går mange over NSF for å få 
fagtilhørighet innenfor sin spesialitet. 
IKT-sektoren kjenner seg ikke igjen i vår yrkesseksjon kontor og administrasjon. Jo 
mer spesialisert yrkesveien blir, jo mer faglig faglig innhold ønsker medlemmer fra 
sin fagforening. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen i forslaget anses ivaretatt i organisasjonsprogrammet. 
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6. Vedtekter 
 
§ 20 Yrkeseksjonene sentralt 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 20 Yrkeseksjonene sentralt - § 20.2 
Forslagsnr: #3461 
Fra: Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Forslag: 
Legg til: Yrkesseksjonene skal ha egne valgkomiteer som arbeider inn mot 
hovedvalgkomiteen til Landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Det bør komme tydelig frem i vedtektene at yrkesseksjonene skal ha egne 
valgkomiteer til Landsmøte. Det er medlemmene innen den enkelte yrkesseksjon 
som best kjenner sine samarbeidspartnere og vet hva de står for, og det er de selv 
som må komme med forslag på styremedlemmer inn mot Landsmøte.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Valgene foretas av landsmøtet og kanditatene fra yrkesseksjonene ivaretas av 
valgkomiteen der også yrkesseksjonene er representert, jf. § 17.12. Se forøvrig 
retningslinjene til § 14.4 punkt 3.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3564 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
§ 21.1 Ungdomsarbeid  

§ 21.2 Pensjonistarbeid  

Ungdomsorganiseringen og pensjonistorganiseringen 
skal avholde sine landskonferanser etter at Landsmøtet er avholdt.   

Begrunnelse: 
Det er ikke formålstjenlig at det avholdes landskonferanse i henholdsvis ungdoms- 
og pensjonistorganiseringen i perioden mellom to landsmøter. Formalitetene 
knyttet til gjennomføring av landskonferansene er arbeidskrevende prosesser for 
utvalgene. Tidligere ble det gjennomført valg annet hvert år på landskonferansen, 
disse valgene foretas nå av landsmøtet. Det bør heller legges til rette for at de 
gjennomfører en konferanse med faglig innhold som erstatter den landskonferanser 
som avholdes mellom landsmøtene.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3582 
Fra: Forbundsstyrets arbeidsutvalg 

Forslag: 
Endre overskrift på paragrafen, jf. tiltrådt fellesinnstilling forslag 961 m. fl. til § 
11.3.4, samt utdype oppgavene til utvalgene. «Ny» paragraf:  

«§ 21 Sentralt ungdomsutvalg og sentralt pensjonist- og uføreutvalg   

Ungdomsorganiseringen og pensjonistorganiseringen skal avholde 
landskonferanse etter at landsmøtet er avholdt.    

Landskonferansene legger planer for virksomheten i henholdsvis 
ungdomsorganiseringen og pensjonistorganiseringen i tråd med vedtak fattet av 
landsmøtet.    

Landskonferansene sammensettes av delegater fra forbundsregionene (Se 
retningslinjer til § 21).   

21.1 Sentralt ungdomsutvalg   

Sentralt ungdomsutvalg er rådgivende overfor forbundsstyret.   

Sentralt ungdomsutvalg skal:   

• lede utvalgets virksomhet på sentralt nivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt.   

• arbeide med ungdomssaker og følge opp forbundsregionenes ungdomsutvalg 
i deres arbeid.   

• ha medansvar for verving og oppfølging av elever, studenter, lærlinger og unge 
arbeidstakere, samt oppfølging av ungdomsarbeidet i forbundsregionene.   

• ha uttalerett i ungdomsspørsmål.   
• påse at det opprettes rådgivende student- og elevforum i forbundsregionene.   
• etter oppdrag fra overordnet organ utføre politisk påvirkningsarbeid i 

spørsmål som er sentrale innenfor ungdomsorganiseringens ansvarsområde.   
• forvalte utvalgets økonomi i henhold til budsjett.   
• innkalle til landskonferanse for ungdomsorganiseringen.   

• forberede og innstille saker til landskonferansen for ungdomsorganiseringen.   
• medvirke til at utvalgets underordnede organer får den nødvendige veiledning 

og bistand innen ungdomsorganiseringens ansvarsområde.   

21.2 Sentralt pensjonist- og uføreutvalg   
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Sentralt pensjonist- og uføreutvalg er rådgivende overfor forbundsstyret.  

Sentralt pensjonist- og uføreutvalg skal:   

• lede utvalgets virksomhet på regionsnivå og gjennomføre de oppgaver som 
vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram og overordnet organ har bestemt.   

• arbeide med pensjonssaker og følge opp forbundsregionenes pensjonist- og 
uføreutvalg i deres arbeid.   

• arbeide med saker av betydning for alders – og uførepensjonister, og følge opp 
forbundsregionenes pensjonisttillitsvalgte/utvalget i deres arbeid.   

• ha medansvar for arbeidet med alders- og uførepensjonistsaker i 
forbundsregionene.   

• ha uttalerett i spørsmål som angår alders – og uførepensjonister.   
• etter oppdrag fra overordnet organ utføre politisk påvirkningsarbeid i 

spørsmål som er sentrale innenfor pensjonistorganiseringens 
ansvarsområde.   

• forvalte utvalgets økonomi i henhold til budsjett.   
• innkalle til landskonferanse for pensjonistorganiseringen.   
• forberede og innstille saker til landskonferansen for 

pensjonistorganiseringen.   

• medvirke til at utvalgets underordnede organer får den nødvendige veiledning 
og bistand innen pensjonistorganiseringen ansvarsområde.»  

Begrunnelse: 
Det fremstår mer ryddig og oversiktlig å splitte ungdoms- og pensjonistarbeid i egne 
underparagrafer gjennomgående i vedtektene. Utdypningen av oppgavene til 
utvalgene bygger på samme oppbygning som i § 20 Yrkesseksjonen sentralt.   
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #72 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       lede Fagforbundet Ung og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, retningslinjer, 
prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og andre 
overordnede forbundsorganer. 

Endres til: 

-       lede Fagforbundet Ung og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, retningslinjer, 
prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og landsmøtet. 

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget vil begrense overordnede forbundsorgan til å gjelde kun landskonferansen 
og landsmøtet. Fagforbundet er avhengig av å fremstå utad som ett samlet forbund. 
Fagforbundet er en demokratisk organisasjon, hvor medlemmene velger sine 
tillitsvalgte på alle nivåer, gjennom representasjon.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #170 
Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
«Ungdomsutvalget skal ha uttalerett i alle saker som angår unge» 

Begrunnelse: 
Må sees i sammenheng med innføring av representantskapsmodell. 
 
Hva er ungdomssaker eller ungdomsspørsmål? Det er stor forskjell på hvordan man 
definerer disse, ut fra hva hver enkelt ungdom er opptatt av. Det behøver ikke og 
burde ikke stå «ungdomssaker» og «ungdomsspørsmål», som om det er noe helt 
utenfor annet fagforeningsarbeid. Ungdommens stemme er viktig i ALLE saker, det 
er derfor vi har ungdomsorganisering, for å sikre unges stemme i alle saker vi skal 
behandle. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget bidrar ikke til å tydeliggjøre hvordan ungdomsspørsmål skal forstås.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1271 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #178 
Fra: FAGFORBUNDET ELVERUM 

Forslag: 
Heve aldersgrensen for ungdom fra 30-35 år. 

Begrunnelse: 
Større engasjemang fra ungdommen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Paragraf 21 omhandler ikke valg eller aldersgrense. Dette beskrives i paragraf 
14.19.2. Dagens ordning anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #631 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Utvalget for unge medlemmer skal ha uttalerett i saker relatert til spørsmål berørt 
unge. 

Begrunnelse: 
På bakgrunn av navnebytte er det behov for å skrive om denne setningen. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En endring av betegnelsen til utvalget for unge medlemmer, har ingen konsekvenser 
for begrepsbruken forøvrig hva angår ungdomsarbeid. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #632 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Ungdomsarbeid endres til: Arbeid for unge 

Landskonferansen for ungdom endres til: Landskonferansen for unge 

Ungdomsutvalg endres til: Utvalg for unge 

Begrunnelse: 
Navnendringen som ble vedtatt på Landskonferansen for Fagforbundet ungdom i 
2015 gjør at dette må endres i vedtektene. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
En endring av betegnelsen til Fagforbundet Ung, har ingen konsekvenser for 
begrepsbruken for øvrig hva angår ungdomsarbeid. Betegnes som landskonferansen 
for Fagforbundet Ung. 
 
I LO og andre LO-forbund er fortsatt betegnelsen ungdomsarbeid og ungdomsutvalg. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #633 
Fra: FAGFORBUNDET NITTEDAL 

Forslag: 
Valgkomite for unge. 

Utvalgene for unge i fylkene kan foreslå kandidater. Valgperioden er fire år for 
medlemmene av valgkomiteen. 

Kun medlemmer på 30 år eller yngre er valgbare til valgkomiteen. Finnes det ikke 
medlemmer på 30 år eller yngre til å påta seg vervet, åpnes det for å velge noen på 
opptil 33 år. 

Begrunnelse: 
Da det ikke fremkommer aldersgrense for deltakelse i valgkomiteen, er det 
nødvendig å fastsette dette på lik linje med verv som leder, nestleder og medlemmer 
i utvalget. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
17.12.  
 
Landsstyret begrunnelse: 
Alle valg foretas av landsmøtet. Dagens vedtekter anses dekkende.  
 
I arbeidet med å fremme kandidater til landsmøtets valgkomite bestemmer 
ungdomsorganiseringen selv sin arbeidsform. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2690 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Overskriften til §21 

Unge medlemmer og pensjonister  

Begrunnelse: 
Begrepet «ungdom» er ikke dekkende.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Begrepet anses som dekkende.  Viser for øvrig til forslag 3582. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2691 
Fra: Fagforbundet ForSe - forvaltning og service 

Forslag: 
Fagforbundet Ung  

Alle medlemmer til og med 35 år tilsluttes Fagforbundet Ung.   

Fagforbundet Ung skal sikre rekruttering av unge medlemmer til Fagforbundet og 
arbeide for unge medlemmers interesser. Fagforbundet Ung skal tilby kurs og 
skolering til unge medlemmer og tillitsvalgte, samt arbeide for at flere unge 
medlemmer tar på seg tillitsverv i hele organisasjon.   

Landskonferansen for Fagforbundet Ung  

Det avholdes en landskonferanse hvert annet år. Landskonferansen sammensettes av 
delegater fra forbundsregionene. Konferansen skal vedta handlingsplan for 
Fagforbundet Ung for kommende periode.   

Styret for Fagforbundet Ung  

• skal lede Fagforbundet Ung og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer, prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av 
landskonferansen og andre overordnede forbundsorganer.  

• skal ha uttalerett i alle saker som berører unge medlemmer.  

Begrunnelse: 
Det er behov for å vedtektsfeste hvem som er tilsluttet Fagforbundet Ung, i tillegg er 
det ønskelig å heve grensen til 35 år, slik de fleste andre LO-forbund har. Det er også 
behov for å vedtektsfeste formålet for Fagforbundet Ung. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Medlemmene har sitt medlemskap i Fagforbundet gjennom sin fagforening. Slik 
forslaget står vil det innebære at ungdomsutvalget får overført oppgaver og 
fullmakter de ikke har i dag. Dagens aldersgrense anses dekkende. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2783 
Fra: Fagforbundet avd 294, Lyngen 

Forslag: 
Ønsker ny paragraf inn for ungdom.  Hvor unge uføre går under. 

  

Og da en egen § for pensjonist og uføre. 

Begrunnelse: 
I dag er ungdom og pensjonist i samme §. Vi mener ungdom skal ha sin egen §, vi 
satser på ungdommen.  
Unge uføre er selvfølgelig under denne § 
 
Da bir det ny § for pensonist, som skal hete pensjonist og uføre. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Ungdomsorganiseringen ivaretar alle medlemmer under 30 år - også unge uføre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2878 
Fra: Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

1. Forslag: 
UNGDOMSARBEIDET 

Vi foreslår at ungdomsarbeidet organiseres på regionalt og sentalt nivå. 

Begrunnelse: 
Vi foreslår at ungdomsarbeidet organiseres på regionalt og sentalt nivå. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen lagt til grunn for etableringen av 
forbundet. Ungdomsarbeid skal organiseres på fagforeningsnivå, som er 
organisasjonsleddet som er nærmest ungdomsmedlemmene. Det bidrar til at 
ungdommens stemme blir hørt i fagforeningsarbeidet, og vil bidra til at 
fagforeningene har med seg ungdomsperspektivet i sitt arbeid.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3188 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Paragrafen endres til kun å gjelde ungdomarbeid. Det bør også innarbeides et punkt 
for unge uføre i paragrafen. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Utvalgene står i samme paragraf på bakgrunn av at de er rådgivende utvalg. 
Ungdomsorganiseringen ivaretar alle medlemmer under 30 år - også unge uføre.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3278 
Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Nytt underpunkt: Bistå ungdomsutvalgene i forbundsregionene. 

  

Begrunnelse: 
Det Sentrale Ungdomsutvalget må være behjelpelig for at ungdomsutvalgene i 
forbundsregionene fungerer slik som det står i vedtektene, derfor bør dette inn som 
et underpunkt slik at man ansvarlig gjør de som sitter i det sentrale 
ungdomsutvalget.   
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er viktig at det sentrale ungdomsutvalget bistår ungdomsutvalgene i 
forbundsregionene, men det er regionstyret som har ansvaret for at 
ungdomsarbeidet i forbundsregionen fungerer.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3338 
Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Ta inn setningen: 

Øvre aldersgrense for å være med i Fagforbundet Ung er 35 år. 

Begrunnelse: 
En aldersgrense på 35 er i tråd med øvrige LO-forbund og LOs aldersgrenser. 
 
Fagforbundet har satt et fokus på å verve medlemmer med lengere utdanning, vi har 
derfor behov for en organisering som støtter opp under dette arbeidet. Yrkesaktive 
med lengere utdanning starter senere i arbeidslivet enn andre, noen ganger som 
sent som i en alder av 28-30 år.  
Disse medlemmene får da ikke tatt del i aktiviteter, kurs og et støtteapparat for unge 
medlemmer i noen særlig lenger tid enn inntil et par år. Også andre yrkesaktive 
medlemmer under 35 år kan ha interesse av og nytte av å kunne delta på aktiviteter 
og kurs for unge medlemmer. I tråd med at aldersgrensene i arbeidslivet stadig 
utvides, må også aldersgrensen for unge medlemmer heves. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Fagforbundet har en yrkesorganisering - ikke aldersorganisering.   
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #3484 
Fra: Det sentrale ungdomsutvalg 

Forslag: 
Landskonferansen for Fagforbundet Ung. 
Det avholdes en landskonferanse hvert annet år. Landskonferansen sammensettes 
av delegater fra forbundsregionene. Konferansen skal legge planer for virksomheten 
i tråd med vedtak fattet av landsmøtet. 

Landskonferansen skal behandle: 

• Konstituering 
• Hovedlinjer for handlingsplan som er i tråd med vedtak fattet på 

landsmøtet 
• Behandle saker relatert til ungdomsspørsmål. 
• Vedta uttalelser på vegne av ungdommen i forbundet 

(Se retningslinjer til § 21.1) 

Ungdomsutvalget er ungdommens øverste myndighet i landsmøteperioden.  

Ungdomsutvalget skal: 

• Lede Fagforbundet Ung og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer, prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av 
landskonferansen og andre overordnede forbundsorganer. 

• Ungdomsutvalget skal ha uttalerett i saker relatert til ungdomsspørsmål i 
egen organisasjon og uttale seg om ungdomspolitiske spørsmål generelt. 

• Sentralt ungdomsutvalg har et ansvar i å følge opp forbundsregionene. 

  

(Se retningslinjer til § 21.1) 

Begrunnelse: 
En presisering på hva landskonferansen skal gjøre. Og hva ungdomsutvalget skal 
arbeide med og hvilket mandat de har.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget anses delvis ivaretatt av forslag 3582. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #73 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
 Endringsforslag: 

-       Ungdomsutvalget skal ha uttalerett i saker relatert til ungdomsspørsmål. 

Endres til: 

-       ungdomsrepresentantskapet skal ha uttalerett i alle saker som angår unge. 

Begrunnelse: 
Ungdomsspørsmål høres ut som noe som ikke ikke er så viktig som andre spørsmål. 
Uheldig formulering. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning  ivaretar intensjonen med ungdomsorganiseringen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #139 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

Ungdomsutvalget skal ha uttalerett i saker relatert til ungdomsspørsmål. 

Endres til: 

Ungdomsrepresentantskapet skal ha uttalerett i alle saker som angår unge. 

Begrunnelse: 
gir dem rett til å uttale seg i alle saker som angår unge, det er viktig. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Dagens ordning  ivaretar intensjonen med ungdomsorganiseringen. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #977 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1032 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1134 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1192 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1249 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1306 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1384 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1443 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1294 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1478 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1543 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1620 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1733 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1790 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1844 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1882 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #1947 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2053 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1303 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2071 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2196 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1305 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2257 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1306 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2330 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1307 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2411 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1308 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2468 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1309 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2553 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1310 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.1 
Forslagsnr: #2636 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 21 Ungdom og pensjonister endres til 
 
§ 21 Ungdom, pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3189 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
§ 22 pensjonistarbeid. Ny paragraf for pensjonistarbeid. 

Begrunnelse: 
Selvforklarende 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Utvalgene står i samme paragraf på bakgrunn av at de er rådgivende utvalg.  
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1312 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3324 
Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Endres til:  Pensjonist- og uførearbeid. 

Landskonferanse for  Pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
Det er viktig å synliggjøre at Fagforbundet tar situasjonen til uføre medlemmer  på 
alvor. Aldersspredningen i denne gruppen er stor. Det er ikke lett for de uføre å bli 
sammenliknet med alderspensjonister.  Ved å fremheve gruppen i vedtektene, vil 
uføre føle seg synliggjort og de spesielle utfordringer de har, bli satt på dagsorden 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1313 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3527 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Overskrift til avsnitt i retningslinjene: Retningslinjer til paragraf 21 Ungdom og 
pensjonister, endres til Retningslinjer til paragraf 21 Ungdom, pensjonister og 
uføre. 

Begrunnelse: 
Uføre utgjør en betydelig gruppe i Fagforbundet og må synliggjøres. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3528 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Der det står Pensjonister skal endres til Pensjonister og uføre. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt av forslag nr 
3582 
 
Landsstyret begrunnelse: 
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1315 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3454 
Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Endre andre setning i første avsnitt til: 

Landskonferansen sammensettes av de faste representantene i det sentral 
pensjonistutvalget og minst 5 delegater fra hver av forbundsregionene hvorav minst 
ett er uføremedlem. 

Begrunnelse: 
  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Sammensetningen av landskonferansen reguleres av retningslinjene til vedtektene. 
Disse vedtas av landsstyret etter landsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #3514 
Fra: Det sentrale pensjonistutvalg 

Forslag: 
Landskonferansen består av: 

Inntil fem delegater, hvorav minst et uføremedlem fra hver forbundsregion, og det 
sentrale pensjonistutvalget. 

Begrunnelse: 
Pensjonistene er om lag 25 prosent av medlemsmassen så derfor bør antallet 
delegater utvides til fem. Dette er også et snitt av det ungdommene får delta med. 
Samtidig gir det mulighet for at hele utvalget, enten utvalget består av tre eller fem, i 
regionene å delta på landskonferansen. Dette vil også være en motivasjonsfaktor. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Sammensetningen av landskonferansen reguleres av retningslinjene til vedtektene. 
Disse vedtas av landsstyret etter landsmøtet.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #74 
Fra: FAGFORBUNDET VESTRE TOTEN 

Forslag: 
Endringsforslag: 

-       lede pensjonistorganiseringen og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer,  prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og 
andre overordnede forbundsorganer. 

Endres til: 

-       lede pensjonistorganiseringen og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer,  prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og 
landsmøtet.  

Begrunnelse: 
Viktig å presisere hva som er overordnet organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen lagt til grunn for etableringen av 
forbundet. Pensjonistorganiseringen må forholde til vedtak fattet av overordnede 
organ.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #141 
Fra: FAGFORBUNDET VÅLER 

Forslag: 
Endringsforslag: 

lede pensjonistorganiseringen og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer,  prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og 
andre overordnede forbundsorganer. 

Endres til: 

lede pensjonistorganiseringen og utføre oppgaver i henhold til vedtekter, 
retningslinjer,  prinsipp- og handlingsprogram, vedtak fattet av landskonferansen og 
landsmøtet.  

  

Begrunnelse: 
det er vårt høyeste organ 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Forslaget er ikke i tråd med rammemodellen lagt til grunn for etableringen av 
forbundet. Pensjonistorganiseringen må forholde til vedtak fattet av overordnede 
organ.  
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #978 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1033 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1135 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1193 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1250 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1307 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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1325 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1385 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1425 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1479 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1544 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1621 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1734 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1791 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1845 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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1333 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1883 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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1334 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #1948 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2054 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
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6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2072 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1337 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2197 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1338 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2258 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1339 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2331 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1340 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2412 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1341 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2469 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1342 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2554 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1343 

6. Vedtekter 
 
§ 21 Ungdom og pensjonister 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 21 Ungdom og pensjonister - § 21.2 
Forslagsnr: #2637 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
§ 21 Pensjonistarbeid endres til 
§ 21 Pensjonist- og uførearbeid 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter er dekkende. Betegnelsen pensjonister omfatter både 
alders- og uførepensjonister, presisert i § 8.7. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1344 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #472 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1345 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #897 
Fra: FAGFORBUNDET BEIARN 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1346 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #936 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
.. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1347 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #937 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
.. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1348 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #979 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1349 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1034 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1350 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1136 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1351 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1194 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1352 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1251 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1353 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1308 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1354 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1386 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1355 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1418 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1356 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1480 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1357 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1545 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1358 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1622 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1359 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1735 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1360 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1792 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1361 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1846 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1362 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1884 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1363 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #1949 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1364 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2056 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1365 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2073 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1366 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2198 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1367 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2259 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1368 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2332 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1369 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2413 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1370 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2470 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1371 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2555 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1372 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #2638 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Forslag til endring i første setning 
«Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk forsvarlig måte med hensyn til 
likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier, da i tråd med forbundets formål. ….» 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1373 

6. Vedtekter 
 
§ 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 22 Forbundsadministrasjon og forvaltning - § 22.3 
Forslagsnr: #3190 
Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Endring i første setning: Forbundets midler skal plasseres på en økonomisk 
forsvarlig måte med hensyn til likviditet, risiko, sikkerhet og etiske kriterier da i tråd 
med forbundets formål. 

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Eksisterende vedtekter anses dekkende.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1374 

6. Vedtekter 
 
§ 23 Konfliktfond 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 23 Konfliktfond - § 23.1 
Forslagsnr: #2779 
Fra: Fagforbundet  Agder 

Forslag: 
Retningslinjer §23.1 (andre retningslinjer) for stønad under arbeidsstans kule 
punkt 2 endres til: 

·       Forbundsstyret fastsetter stønadens størrelse som fullt ut kompenserer for tap av 
inntekt. 

Begrunnelse: 
Jfr arbeidsstansen i sykehusene der medlemmer opplevde tap av inntekt.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke. 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Intensjonen med stønadens størrelse er at den skal kompensere for bortfall av 
inntekt. Forbundsstyret har i henhold til vedtektenes § 19.19 ansvaret for 
forvaltning av forbundets midler. Det er avgjørende for forvaltning av forbundets 
midler at myndigheten til å fastsette størrelsen på streikebidraget utøves av 
forbundsstyret.  
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1375 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #469 
Fra: FAGFORBUNDET GILDESKÅL 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1376 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1035 
Fra: FAGFORBUNDET VEGA 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1377 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1137 
Fra: FAGFORBUNDET ØKSNES 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1378 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1195 
Fra: FAGFORBUNDET LURØY 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1379 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1252 
Fra: FAGFORBUNDET RANA  AVD 172 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1380 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1309 
Fra: FAGFORBUNDET ALSTAHAUG OG LEIRFJORD 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1381 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1387 
Fra: FAGFORBUNDET BINDAL AVD 505 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1382 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1417 
Fra: FAGFORBUNDET SALTDAL 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1383 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1481 
Fra: FAGFORBUNDET ANDØY 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
. 
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1384 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1546 
Fra: FAGFORBUNDET VESTVÅGØY KOMMUNE avd 304 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1385 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1623 
Fra: FAGFORBUNDET BRØNNØY OG VEVELSTAD 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
. 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1386 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1736 
Fra: FAGFORBUNDET SØMNA 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1387 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1793 
Fra: FAGFORBUNDET VÅGAN AVD 302 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1388 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1847 
Fra: FAGFORBUNDET SORTLAND 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1389 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1885 
Fra: FAGFORBUNDET MIDT-LOFOTEN 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1390 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #1950 
Fra: FAGFORBUNDET DØNNA  AVD 136 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1391 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2058 
Fra: FAGFORBUNDET HERØY AVD 569 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1392 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2074 
Fra: FAGFORBUNDET HAMARØY AVD. 180 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1393 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2199 
Fra: FAGFORBUNDET HEMNES 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1394 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 2. avsnitt 
Forslagsnr: #2261 
Fra: FAGFORBUNDET STEIGEN AVD. 410 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
 
 
 

  



Fagforbundets 5. ordinære landsmøte, 17. – 21. oktober 2022 

 

 

1395 

6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2333 
Fra: FAGFORBUNDET HATTFJELLDAL 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2339 
Fra: FAGFORBUNDET BODØ 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2414 
Fra: FAGFORBUNDET FAUSKE 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2471 
Fra: FAGFORBUNDET FLAKSTAD OG MOSKENES  avd 064 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2556 
Fra: FAGFORBUNDET GRANE AVD. 445 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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6. Vedtekter 
 
§ 27 Oppløsning 

Dagsorden: 6. Vedtekter - § 27 Oppløsning - 1. avsnitt 
Forslagsnr: #2640 
Fra: FAGFORBUNDET BØ AVD. 367 

Forslag: 
Ny §27 (§27 blir §28) : Alle medlemmer av Fagforbundet i er valgbare. En kan ikke 
samtidig være valgt og ha et aktivt ansettelsesforhold i forbundet.  

Begrunnelse: 
Den øvrige teksten i 13.2.6 blir stående som før.  
 
 
Landsstyret: 
Forslaget tiltres ikke, intensjonen anses ivaretatt av allerede eksisterende vedtekter, 
§ 
13.2.6 og 14.20 
 
Landsstyret begrunnelse: 
Det er hensiktsmessig å knytte bestemmelsen til vedtektene som regulerer valg til 
organer på ulike nivåer. 
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