
Hefte 5  

 
Pkt. 4 – Innkomne forslag til hovedlinjer  
 
Egen organisasjon 
 
 
Del 1: Vervende organisasjon 

 

Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #16 

Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Synliggjøring av Fagforbundet eksempel med skolebesøk og qr-koder 

Begrunnelse: 
. 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses ivaretatt i dagens praksis 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #17 

Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Forenkle informasjonen som sendes til ungdommen 

Begrunnelse: 
Eksempel forenkle informasjon om forsikringer 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Pågående og kontinuerlig arbeid  
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #34 

Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Ha en tydelig tilstedeværelse på utdanningsinstitusjoner 

Begrunnelse: 
For at vi skal klare å nå våre mål om økning i antall student og 
elevmedlemmer i henhold til strategiplanen er det viktig at et av våre 
hovedmål er en tydelig tilstedeværelse på utdanningsinstitusjoner.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i ingressen. En av hovedoppgavene til forbundet og spesielt 
ungdomstillitsvalgte 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #35 

Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Ha et større fokus på å besøke lærlinger på sin arbeidsplass og delta på 
LOs lærlingpartulje   

Begrunnelse: 
lærlinger bør alltid være en av våre hovedprioriteringer. for at vi skal vokse 
med antall yrkesaktive medlemmer i lengden må vi ha et fokus på de som 
er nye i arbeidslivet og nye i Fagforbundet. Ved å ha en god oppfølging av 
lærlingmedlemmer er det en større mulighet for at de velger å være 
medlemmer i Fagforbundet etter endt læretid.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #109 

Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for å få plass i klasserom, arbeidsplasser og 
høyskoler/universitet, for å prate om organisering. 



Begrunnelse: 
Vi må være tidlig ute, besøk på skoler om rettigheter og plikter for å nå 
elever og studenter. 
Vi må motivere ungdomstillitsvalgte til synlighet og økt engasjement, slik at 
andre unge også ser viktigheten av organisering. Husk å følge opp. 
 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses ivaretatt i dagens praksis, en del av hovedoppgavene til tillitsvalgte. 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #110 

Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for at lærlinger får god oppfølgning, 
kommunikasjon, samt ett faglig tilbud tilpasset deres yrkes vei. 

Begrunnelse: 
Vi må ha hyppig oppfølgning, god kommunikasjon, relevante 
temadager/temakurs som er yrkesfaglig. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #111 

Fra: Fagforbundet Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for at medlemskap for studenter skal være 
konkurransedyktig mot andre forbund. 

Begrunnelse: 
Det skal være gratis tilbud, ha gode fordeler og være inkluderende for alle. 
Medlemskontingenten/forsikringen skal være den beste og billigste på 
markedet blant studenter. 
Studentkontakter sammen med ungdomstillitsvalgte på regionen skal ha 
stands jevnlig for å økte synligheten. Og også ha sosiale sammenkomster 
hvor det skal være fokus på fremtidsrettet arbeid. 
 



Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ligger i rammemodellen som LO utvikler. 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #127 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung må arbeide for lærlingpatrulje og skolebesøk på 
videregående skole i alle fagforeninger. 

Begrunnelse: 
En av våre viktigste roller som fagorganisasjon er å informere skoleelever 
og lærlinger om sine rettigheter og plikter i arbeidslivet. Det er en mangel i 
læreplanen om denne kunnskapen, noe som har gitt mange ungdommer 
en dårlig start på arbeidslivet. Fagbevegelsen har her en viktig rolle for at 
ungdom skal få en rett start på arbeidslivet. Organisasjonsgraden i Norge 
går ned, og spesielt ser vi mangelen på unge medlemmer. 
Derfor mener vi at Fagforbundet Ung må arbeide for at skolebesøk og 
lærlingpatrulje blir en årlig rutine i hver enkelt fagforening. Det er viktig at 
elever og lærlinger får kjennskap til fagforeningen sin, slik at de også vet 
hvem som kan hjelpe de dersom det oppstår problemer.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #128 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung må arbeide for et elev- og lærlingekontakt prosjekt. 

Begrunnelse: 
I Regioner som er tilknyttet studentprosjektet ser vi at det lykkes på 
studentsatsingen. Det er en medlemsgruppe som har vokst i gjennom hele 
pandemien, mens elev og lærlingemedlemmene har forsvunnet. Vi vet at 
det er to medlemsgrupper vi når med å være synlige, derfor mener vi at et 
lignende prosjekt for elever og studenter er fornuftig. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 



 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses å være et konkret prosjekt. Oversendes DSU 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #129 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung må fortsette studentprosjektet og sørge for 
studentkontakter på alle campus/universitet. 

Begrunnelse: 
I Regioner som er tilknyttet studentprosjektet ser vi at det lykkes på 
studentsatsingen, og det er fornuftig å fortsette med prosjekter som 
fungerer.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses ivaretatt i pågående studentprosjekt 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #148 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
-          Ovenfor elever tidlig før de søker videregående. På riktig tid og på 
riktige premisser. 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For lite konkret 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #149 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
-           Vise at vi er der for medlemmerne, alle sammen. 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses som kjernevirksomheten til Fagforbundet (for lite konkret) 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #150 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
Være en «trygghet» for de som er nyutdannede og de som har akkurat har 
kommet ut i arbeidslivet 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Anses ivaretatt i ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #204 

Fra: Fagforbundet  Finnmark / Finnmarkku Fagalihttu 

Forslag: 
Være synlige i sosiale medier. 

Begrunnelse: 
Bruke SoMe aktivt som et vervende og informerende redskap. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres med følgende formulering 
Videreføring av kommunikasjonsstrategi  



 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #237 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal skolere unge i hvordan å verve unge medlemmer.  

Begrunnelse: 
Unge trenger skolering for å kunne trygge seg selv på hva Fagforbundet 
er og hvorfor andre unge bør melde seg inn. Det å være godt rustet før en 
drar ut og verver andre skaper en situasjon der verving blir gøy, istedenfor 
noe skummelt. På samme måte kan en som er lite skolert, havne i en 
situasjon hvor den unge ikke vil være med å verve fordi kunnskapen ikke 
er tilstrekkelig. skolerte tillitsvalgte er de beste tillitsvalgte. Fagforbundet 
ung har et ansvar for å sørge for at de riktige verktøyene gis til alle som 
skal gjennomføre en oppgave for organisasjonen.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Tiltres med ny formulering i annet kapittel. Legges til skolering som er i 
kapittel "utvikling av egen organisasjon" 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #238 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal skolere de tillitsvalgte i å ivareta lærlinger 

Begrunnelse: 
Vi ser at lærlinger blir ofte glemt i organisasjonen etter innmelding, vi gjør 
ikke nok for å ivareta dem.  
Vi som fagforbundet ung har ett ansvar å gi de tillitsvalgte god nok 
kunnskap til å ivareta og å bistå lærlingen ved behov. Ved å lage verktøy 
og skolering som kan brukes av våre tillitsvalgte vil vi styrket arbeidet rundt 
lærlinger og å øke antall lærlinger som er medlem og som blir værende 
hos oss etter fagprøven. kunnskapsrike tillitsvalgte er de beste tillitsvalgte, 
og det beste for vår organisasjon.  
 



Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Tiltres med ny formulering i annet kapittel. Legges til skolering som er i 
kapittel "utvikling av egen organisasjon." 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #239 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal styrke samarbeide med utdanningsinstitusjonene   

Begrunnelse: 
For å kunne nå ut til dagens studenter, så må vi møte studentene hvor de 
er. For å kunne får tilgang til campus, så trenger vi å ha de høyere 
utdanningsinstitusjonene med på laget, både for å kunne stå og snakke 
med studentene på campus, men også for å kunne få tilgang til 
klasserommene! I dag er det slik at de gule forbundene har flere lærere og 
ansatte på sitt lag i mange universiteter og høyskoler. Dette gjør det 
vanskelig for oss å møte studentene. Fagforbundet Ung sentralt må jobbe 
for å sikre de lokale forbundene tilgang til de lokale campus. Det er en 
enorm verdi å ha de høyere utdanningsinstitusjonene med på laget, derfor 
må vi styrke samarbeidet!  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Tiltres med ny formulering i annet kapittel. Legges til skolering som er i 
kapittel "utvikling av egen organisasjon." 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #274 

Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Ut på Videregående skoler for å informere om fagforbundet og forsøke å 
verve elever før de skal ut i lærlingtiden.   

Begrunnelse: 
Det er viktig å verve medlemmer så tidlig som mulig. De som melder seg 
inn blir ofte medlemmer lenge, inn i arbeidslivet også. 
 



Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
I ingress, ligger til regionene og lokalt som tiltak. 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #275 

Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Oppfølging og tilstedeværelse 

Begrunnelse: 
Fagforbundets representanter, spesielt tillitsvalgte må være nær - stolt - 
synlig i møte med medlemmer og potensielle medlemmer. Vil øke 
interessen for fagforbundet, medlemmene føles seg sett, ivaretatt og 
trygge. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Kjernevirksomheten til Fagforbundet 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #300 

Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
"Ivaretagelse av medlemmer" og verving 

Begrunnelse: 
Etter pandemien, så er det at våre medlemmer får dekket hullene som har 
blitt til. Dette er både av skolering, avtaler på arbeidsplassen og 
forbedringer i arbeidslivet gjennom politiske gjennomslag. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Kjernevirksomheten til Fagforbundet 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #301 

Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Ha gode relasjoner til forskjellige læreplasser mtp forbedring 
og planlegging til fagprøver. 

Begrunnelse: 
Vi hører fra en tid til annen om lærlinger og praksiskandidater som ikke 
fullfører læretiden eller stryker på fagprøven. Fagforbundet må gjøre det vi 
kan for at våre medlemmer får det beste av tilbud under læretiden og før 
fagprøve. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt som hovedlinje, ansvaret ligger til region/lokalt 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 1: Vervende organisasjon 

Forslagsnr: #302 

Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Tydelig og enkel tilstedeværelse på sosiale medier. 

Begrunnelse: 
Det må være tydelige mediestrategier som er innlemmet i hele 
Fagforbundet Ung. Videre må en mediaplan utformes hvert semester, slik 
at tillitsvalgte kan stå sammen i hvilke fokus man skal ha og informere 
både av medlemmer og samfunn. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
I kommunikasjonsstrategien  
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 



Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #18 

Fra: Fagforbundet Troms 

Forslag: 
Mer fokus på psykisk helse 

Begrunnelse: 
Dette er et viktig tema 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
Legges til ingress 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #36 

Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Utvikle skoleringstilbud som er tilpasset unge tillitsvalgte og medlemmer 

Begrunnelse: 
Mye av dagens opplæring nevner ikke unge tillitsvalgte i den graden det 
bør nevnes. Går man Fase 1 og Fase 2 i dag får man lite kunnskap om 
hva som ligger til sitt verv. Her avhenger det veldig av veileder hvor mye 
fokus ungdomstillitsvalgtes rolle og oppgaver får. Det bør utvikles kurs 
som går enda mer i dybden på rolle og oppgaver, eventuelt endre tema 
kurs for unge tillitsvalgte og gjøre den enda bedre enn den er i dag.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
Legges til ingress med ny formulering 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #37 

Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Være pådrivere for å legge til rette for at unge medlemmer kan lett komme 
i kontakt med tillitsvalgte/finne nødvendig informasjon raskt. 

Begrunnelse: 
Det har kommet mye bra med ny medlemsportal, dette arbeidet bør 
videreutvikles og styrkes.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt og ligger ikke til Fagforbundet Ungs ansvarsområde alene.  
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #38 

Fra: Fagforbundet  Viken 

Forslag: 
Legge til rette for at alle ungdomstillitsvalgte regionalt og lokalt får en felles 
møtearena minst 1 gang i året. 

Begrunnelse: 
En styrke Fagforbundet Ung har er at vi er mange og er over hele landet. 
En samling for ungdomstillitvalgte på lokal og regionalt nivå hvor man kan 
dele erfaringer og bli kjent vil gi oss en større fordel og man bygger et 
viktig nettverk.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #113 

Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for at ungdomstillitsvalgte har god 
opplæring, og oversikt over sin egen rolle, samt organisasjonen. 



Begrunnelse: 
Det skal tilbys kurs, opplæring, god oversikt over organisasjonen. 
God oppfølgning og kort kommunikasjonsvei er viktig i samarbeid med 
ungdomstillitsvalgte. 
 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
En del av kjernevirksomheten 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #115 

Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for at det er studentkontakter på alle 
studiesteder. 

Begrunnelse: 
Verve og skape engasjement gjennom temakvelder for studenter.  
Vise at i Fagforbundet kan du være medlem selv etter endt utdanning og 
ikke bare som student. 
 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
I varetatt i ny tekst  
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #116 

Fra: Fagforbundet  Vestfold og Telemark 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal jobbe for å gjøre vervene attraktive og oversiktlige 
for unge medlemmer. 

Begrunnelse: 
Være synlig og vise frem ungdomstillitsvalgte fra fagforeningene på stand. 
Bistå og veilede ungdomstillitsvalgte til å ha ett aktivt ungdomsarbeid ute i 
fagforeningene.   
 



Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt for hovedlinjer, kan tas med i handlingsplaner 
sentralt/regionalt 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #130 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung må arbeidet for mentorordning i fagforeningsstyret, og 
ufarliggjøring av styreverv i alle ledd slik at flere ønsker å ta på verv i 
organisasjonen. 

Begrunnelse: 
Det å sitte ny og uerfaren i et etablert styre kan være vanskelig, spesielt 
også når det brukes mye stammespråk og vanskelige ord, dette ønsker vi 
at det settes mer fokus på. For å sikre gode representanter til styrene 
uansett nivå må vi gjøre vervene mer kjent og trygg. En mentorordning 
kan være veien å gå for å trygge ikke bare de unge, men også alle 
medlemmer av Fagforbundet.  
 
 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
for spesifikt, ligger eventuelt til regionene og lokalt 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #131 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung skal arbeide for at det skal sette eget ungdomsbusjett i 
alle fagforeninger. 

Begrunnelse: 
Dessverre er det mange ungdomstillitsvalgte som ikke har eget budsjett i 
fagforeningene, de synes det er vanskelig å drive ungdomsarbeid da de 
hele tiden må spørre etter penger hele tiden. Da blir terskel for å gjøre 
aktiviteten større, og dessverre hender det da at det uteblir aktivitet. 
 



Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt.  
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #132 

Fra: Fagforbundet Trøndelag 

Forslag: 
Fagforbundet Ung må arbeide for at det skal være en 
ungdomsrepresentant inn i valgkomiteen på alle nivåer. 

Begrunnelse: 
Det står allerede i vedtektene med det må tydeliggjøres enda mer. I tillegg 
til at det må tydeliggjøres i organisasjonen at det må være en 
ungdomsrepresentant inn i valgkomiteen på alle nivåer, må valgkomiteene 
igjennom en obligatorisk opplæring i hvordan jobbe i valgkomiteen.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt  
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #151 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
-           Tidlig skolering, gi trygghet gjennom det. Kursing, opplæring, 
inkludering. 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i tekst 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #152 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
  

-           Praktisk læring og inkludering som Ungdomstillitsvalgt. 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i tekst 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #153 

Fra: Fagforbundet  Nordland 

Forslag: 
-          Vite om muligheten for andre verv. 

Begrunnelse: 
. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
I ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #240 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal forbedre relevant kursing av unge tillitsvalgte og 
studentkontakter 

Begrunnelse: 
 I dag er det slik at de fleste av våre studentkontakter ikke en gang har 
gjennomgått fase en. Dette er alarmerende i og med at de er frikjøpte 
medlemmer og har ansvar for hele regioners studentarbeid. Om vi ikke 



klarer å skolere våre tillitsvalgte i hva det vil si å være studentkontakt i 
Fagforbundet og hvordan en tar opp kampen mot konkurrerende aktører, 
så kan en ikke forvente at studentkontaktene får utfylt det mandatet de er 
ansatt til å gjennomføre.    
 
  
Dessverre ser vi at situasjonen ikke er så annerledes hos våre unge 
tillitsvalgte der skoleringen ofte er veldig generell og ikke tar for seg de 
utfordringer en møter på som ung tillitsvalgt. Vi trenger god og 
skreddersydd kursing og skolering av våre unge tillitsvalgte og 
studentkontakter.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i ny tekst i ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #241 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal jobbe for at ungdomstillitsvalgt skal frikjøpes 100% 

Begrunnelse: 
Situasjonen i dag resulterer i ungdomstillitsvalgte ikke har kapasitet til å 
følge opp ungdommen i foreningene godt nok og ikke får være med å 
fremme ungdommen sin sak til regionen i den grad som ungdommen 
fortjener. Dette resulterer i en dårligere organisasjon og en truet 
organisasjon på ungdomsnivå. Vi ser at andre forbund utenfor LO-familien 
utnytter dette. Både blant studentene, i de videregående skolene og blant 
de unge yrkesaktive, så ser vi at profesjonsforbundene gjør et inntog. Vi 
trenger 100% frikjøp av våre ungdomstillitsvalgte for å kunne sikre en sterk 
fagbevegelse i dag og  imorgen!  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i tekst 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #242 

Fra: Fagforbundet Oslo 

Forslag: 
Fagforbundet ung skal trygge unge til å ta på seg verv i hele 
organisasjonen  

Begrunnelse: 
Uten unge engasjerte, så har denne organisasjonen ingen fremtid. Vi 
trenger å kunne oppfostre unge ledere til verv lokalt, regionalt og 
nasjonalt. Disse menneskene dukker ikke opp av seg selv. Vi trenger å 
trygge unge til å engasjere seg, ta på seg verv og bidra til en 
organisasjonskultur som oppmuntrer dem til å engasjere seg i de vervene 
de har. Dette skaper grobunn for videre engasjement i organisasjonen.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslagets intensjon anses ivaretatt 
I ingress 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #277 

Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Utvikle tillitsvalgte 

Begrunnelse: 
For å få gode, trygge tillitsvalgte trenger vi god skolering og oppfølging 
etter endt skolering. Det er også viktig at våre tillitsvalgte ikke blir "ferdig 
skolert" men hele tiden har mulighet til utvikling. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i ingress 
 
 
 



Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #278 

Fra: Fagforbundet  Innlandet 

Forslag: 
Tillitsvalgtapparatet må gjenspeile medlemsmassen  

Begrunnelse: 
Vi må etterstrebe i mye større grad å ha et lag med tillitsvalgte som 
gjenspeiler medlemsmassen vår.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Ivaretatt i ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #303 

Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Opprette workshops med forskjellige emner som ungdomsutvalgene kan 
bruke. 

Begrunnelse: 
Det må utarbeides en katalog av forskjellige emner som kan benyttes til 
workshops. Disse kan bestilles og benyttes lokalt.  
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
Titers med ny formulering i ingress 
 
 
 
Dagsorden: Egen organisasjon - Del 2: Utvikling av egen organisasjon 

Forslagsnr: #304 

Fra: Fagforbundet  Vestland 

Forslag: 
Oppdatere flygeblad som er skrevet på andre språk enn norsk og engelsk. 

Begrunnelse: 
Norge er et flerspråklig samfunn. Det betyr også at informasjon må også 
være tilgjengelig på morsmålet til dem vi møter ut på skoler, 
arbeidsplasser og studieinstitusjoner. Dette vil også styrke vervearbeidet i 



Fagforbundet. 
 
Sentralt ungdomsutvalg: 
Forslaget tiltres ikke 
 
Sentralt ungdomsutvalg begrunnelse: 
For spesifikt for hovedlinjer, kan legges inn i en handlingsplan under tiltak  
 
 
 


