Landsmøteforslag fra NTL Ung
Landsmøteforslag
NTL Ung konferansen har forslagsrett til NTLs Landsmøte, som er NTLs høyeste organ. Det
arrangeres hvert fjerde år. Det er første gang siden NTL Ung ble opprettet at dette skjer. Det
er derfor ikke noen historikk på dette fra tidligere. NTL Ung har kommet med forslag på de
fleste punktene på Landsmøtes saksliste. Alle forslagene har et utgangspunkt i saker som
angår ungdom og ungdomsarbeidet. Disse sakene kan også foreslås av andre
organisasjonsledd om de er enige i dem.

Forslag til sakslistens punkt 7: Vedtekter
Forslag 1: "Ungdomstillitsvalgt" endres til "Ung-kontakt" (gjennomgående i dokumentet).
Begrunnelse: Kontakten med unge medlemmer og med NTL Ung er viktige oppgaver for "Ungkontakten", og dette kan med fordel reflekteres i tittelen. Begrepet ungdom viser til perioden
mellom barn og voksen. For NTL-medlemmer mellom f. eks. 25 og 35 år kan begrepet virke fremmed
og i verste fall gjøre at noen ikke tar på seg vervet. Vi er klar over at også LO bruker begrepet
"ungdom" om samme aldersgruppe, men kan ikke se at det skulle medføre noen praktiske
problemstillinger rundt at begrepene ikke er identiske. Mange andre ungforbund i LO har gjort denne
endringen de siste årene.
Forslag 2: §6 Utfyllende bestemmelser om styrets sammensetning, oppgaver og myndighet, punkt 3.
Følgende legges inn til slutt i siste setning under beskrivelsen av "Ung-kontakten"/
"Ungdomstillitsvalgt»: "og skal være kontaktledd til NTL Ung".
Begrunnelse: En naturlig oppgave for en "Ung-kontakt" i NTL.
Forslag 3: §9 Forbundets organer: Legge til NTL Ung under NTLs organer. Tillegg skrevet inn i kursiv:
•
•
•
•
•
•

Landsmøtet
Landsstyret
Forbundsstyret
Lokale organisasjonsledd
Kontrollkomiteen
NTL Ung

Forslag 4: §10 Landsmøte, punkt 4. Studentkonferansen byttes med NTL Ung-konferansen. Endre
setningen til: Representanter for studentmedlemmene velges av NTL Ung-konferansen etter følgene
skala.
Begrunnelse: Studentkonferansen er ikke et beslutningsorgan, det er NTL Ung-konferansen.

Forslag 5: §13 Landsstyret, punkt 7. Endre til: Hvis forbundet har mer enn 500 studentmedlemmer,
velges én studentrepresentant til landsstyret. Retningslinjer for valg/oppnevning fastsettes av
forbundsstyret.
Begrunnelse: Hvis studentobservatøren gjøres til en studentrepresentant vil studentene kunne få
større påvirkningskraft, noe som vil gi dem større tilhørighet til NTL. Videre mener vi det er et gode at
studentenes lettere kan dele sine erfaringer og vurderinger internt i NTL.

Forslag 6: §15 Forbundsstyret, punkt 2, legge til det i kursiv: Valgte sekretærer ved forbundskontoret,
leder av NTL Ung og informasjonsmedarbeiderne kan delta i forbundsstyrets møter med tale- og
forslagsrett etter vedtak i forbundsstyret.
Begrunnelse: Å åpne for at leder av NTL Ung kan delta på forbundsstyremøter er et grep for å
inkludere og involvere NTL Ung på en bedre måte i saker som er relevante for unge medlemmer.

Forslag til sakslistens punkt 6: Organisatoriske saker
Forslag 1: NTL Ung blir en integrert del av forbundskontoret.
Begrunnelser: En tydeligere plass på organisasjonskartet vil kunne gi større utbytte av satsningen og
videreutviklingen av NTL Ung.
Forslag 2: NTL Ung bør være representert i alle relevante utvalg og arbeidsgrupper (se i bit om
organer, s. 13)
Begrunnelse: Å inkludere NTL Ung i alle relevante utvalg og arbeidsgrupper gir økt felles forståelse av
NTLs virke og arbeidsmåter, og gir gode muligheter til å dra nytte av perspektivene til
studentmedlemmer og unge arbeidstakere.

Forslag til sakslistens punkt x: Bevilgninger
Forslag 1:
NTL starter opp et samarbeid på ungdomsnivå med UGTT gjennom LOs internasjonale:
Union Generale Tunisienne du Travail (UGTT) er den største hovedsammenslutningen i Tunisia. Og
var en av de fire organisasjonen i den tunisiske kvartetten som vant fredsprisen i 2015. Flesteparten
av deres medlemmer er offentlige ansatte og mange med høyere utdanning.

