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Innsending av forslag til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte 18.-22. oktober 2021 
Det vises til rundskriv 04/18 Fagforbundets 5. ordinære landsmøte hvor det ble 
orientert om tidspunkt og foreløpig sakliste for landsmøtet. 
 
Fagforbundets vedtekter sier følgende om innsending av forslag til landsmøtet: 

§14.7           Alle medlemmer av Fagforbundet kan fremme forslag til saker som skal 
behandles på landsmøtet ved å sende dem til fagforeningene. 

 
§14.8           Forslag fra fagforeningene sendes via forbundsregionen. 

Forbundsregionens innstilling til fagforeningenes forslag og 
forbundsregionens egne forslag sendes forbundsstyret sammen med 
forslagene fra fagforeningene. Forbundsstyret og landsstyret har rett til å 
sette fram forslag til landsmøtet. 

 
§14.9           Forslagene fra fagforeninger, forbundsregionen, sentralt ungdomsutvalg, 

sentralt pensjonistutvalg og de sentrale yrkesseksjonsstyrene må være 
forbundsstyret i hende senest 10 måneder før landsmøtet avholdes. 

 
Fagforeningene og forbundsregionene må orientere henholdsvis medlemmene og 
fagforeningene om fristen for å sende inn forslag. 
 
I henhold til den foreløpige saklisten kan det fremmes forslag til punktene 5. Prinsipp- og 
handlingsprogram, 6. Vedtekter,7. Fagforbundets egen organisasjon og 8. Diverse saker. 
 
Forslag fra forbundsregionene, fagforeningene med innstilling fra forbundsregionen, sentralt 
ungdomsutvalg, sentralt pensjonistutvalg og de sentrale yrkesseksjonsstyrene må være 
forbundet i hende innen 1. desember 2020. Forbundsregionene må derfor informere 
fagforeningene om hvilken måte fagforeningene skal sende inn sine forslag og hvilken 
forslagsfrist de har satt i sin forbundsregion, slik at de rekker å behandle og sende inn 
forslagene senest 1. desember 2020. 
 
Vedlagt følger landsstyrets vedtatte debattdokumenter for Fagforbundets 5. ordinære 
landsmøte 18.-22. oktober 2021:  

 Debatthefte prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025 

 Oppspill til debatt prinsipp og handlingsprogram 

 Fagforbundets vedtekter 2017-2021 

 Organisasjonsprogram Fagforbundet 2021-2025 

 Følgebrev organisasjonsprogrammet 
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Innsending av forslag: 
Innsending av forslag fra fagforeninger, forbundsregionene, sentralt ungdomsutvalg, sentralt 
pensjonistutvalg og de sentrale yrkesseksjonsstyrene vil skje gjennom et elektronisk 
forslagssystem. Brukerhåndbok for registrering, behandling og innsending av forslag til 
landsmøtet vil bli sendt ut i egen epost i august 2020. 
 
Forslagene må være forbundet i hende innen 1. desember 2020. Forbundsregionene må 
derfor informere om hvilken måte fagforeningene skal sende inn sine forslag og hvilken 
forslagsfrist de har satt i sin forbundsregion, slik at de rekker å behandle og sende inn 
forslagene senest 1. desember 2020. 
 
I henhold til vedtektenes § 14.10 vil forslag til saklisten og forretningsorden samt de 
innsendte forslag og innstillinger sendes fagforeningene og fylkeskretsene senest tre 
måneder før landsmøtet avholdes. 
 
Vi ønsker lykke til med det viktige arbeidet! 
 
 
Med hilsen 
Fagforbundet 
 
 
 
Mette Nord        Thor Ivar Kristiansen 
forbundsleder        spesialrådgiver 
 
 
Kontaktpersoner: Thor Ivar Kristiansen  tik@fagforbundet.no 
 
 
 
Vedlegg 
Debatthefte prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025 
Oppspill til debatt prinsipp og handlingsprogram 
Vedtekter Fagforbundet 2017-2021 og landsstyrets vedtak om dispensasjoner 
Organisasjonsprogram Fagforbundet 2021 -2025 
Følgebrev organisasjonsprogrammet 
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