
Spørsmål Fellesforbundet Fagforbundet Handel og Kontor NAF El og IT IE NTL

Medlemmer* 144473 348353 68616 32759 37707 60341 50764

Unge medlemmer 

(under 30 år) (%av 

medlemsmassen) * 23521 (16,2%) 39896 (11,4%) 13261 (19,3%) 6069 (18,5%) 9762 (25,8 %) 12378 (20,5%) 2708 (5,3 %)

Studenter * 1087 (0,7%) 5455 (1,5%) 2830  (4,1%) 231  (0,7%) 81 (0,2%) 3160 (5,2 %) 775 (1,5%)

Representasjon i 

formelle organ

I forbundsstyret er 

ungdomssekretæren 

observatør som en del 

av admin + 2 unge 

under 30 år. Og 6 

plasser i rep.skapet

Vi er med i forbundsstyret, 

landsstyre, LOs repskap, LO 

kongress. Ikke 

Arbeidsutvalget(etter ønske fra 

ungdommen selv)

De 7 ungdomsrådet er en 

del av 

representantskapet. 

Leder av ungdomsrådet 

sitter i forbundsstyret 

med fulle rettigheter

Ungdomsekretærer har 

plass i ledelsen ja, tiltrer 

forbundsstyret og 

landsstyret med tale- og 

forslagsrett

Ungdomsekretær har 

tale og forslagsrett i 

forbundsstyret. Og 

en egen 

ungdomsrepresentan

t som sitter i FS sitter 

også i LS. 

Ungdomsekretær har 

talerett og 

forslagsrett på 

forbundsstyret, 

landsstyret og 

landsmøte.

Leder av både 

ungdomsutvalget og 

studentutvalget er 

observatør i 

forbundsstyret og 

landsstyret

Leder av NTL Ung sitter i 

landsstyret. Og en 

studentobservatør er 

observatør

Integrert part av 

forbundskontoret? 

(%av 

medlemsmassen)
Forbundets 

hovedkontor

Vi sitter på hovedkontoret til 

Fagforbundet i keysersgate. Både 

jeg og nestlederen sitter i 6 etasje 

med org.avdelingen. Her er også 

hun som har ansvaret for 

ungdomsarbeidet fra 

organisasjonsavdelingen, så har vi 

en informasjonsrådgiver som 

sitter med 

informasjonsavdelingen.

Har vi noen spørsmål vi er usikre 

på, så kontakter vi lederen i Org. 

Avdelingen.. Vi har også en egen 

kontaktperson i den politiske 

ledelsen som vi skal kontakte hvis 

det er noe. Vi har møte fast en 

gang i måneden både med politisk 

ledelse og lederen på avdelingen.

Vi som er i ungdomsteamet har 

møte en gang i uka hvor vi 

planlegger alt som må gjøres. 

Dette er med både ansatte og 

valgte. Det blir alltid skrevet 

referater fra møtene.

Hovedkontoret Hovedkontoret Hovedkontoret Hovedkontoret
Nei, et eget NTL Ung 

kontor i andre etg. 



Underlagt hvilken 

avdeling Tariffavdelingen Organisasjonsavdleingen

sitter på- og er 

underlagt avdelingen 

for Informasjon, 

organisasjon og 

sammfunnskontakt er en del av ledelsen nestleder Organisasjonsavdelingen

Er ikke underlagt, men 

svarer til studie og 

organsiasjonsavdelingen

Arbeidsoppgaver 

undomsarbeidet 

har
organisatorisk ansvar for 

ungdomsarbeidet

organisatorisk, politisk ansvar for 

ungdomsarbeidet. Med hjelp av 

ansatte til gjennomføring av 

arrangement, lage poltiske 

kampanjer, politikk og få ut 

budskap

organisatorisk ansvar for 

ungdomsarbeidet

organisatorisk og poltisk 

ansvar for 

ungdomsarbeidet som 

en del av ledelsen

organisatorisk ansvar 

for ungdomsarbeidet

organisatorisk og poltisk 

ansvar for student/ 

ungdomsarbeidet. Svært 

lite aktiv politisk og får 

hjelp til organisering og 

gjennomføring av 

skolering

Ansvaret for politisk, 

økonomisk, 

organisatorisk, 

informasjonsarbeid, 

fagoppfølging av 

tilitsvalgte, 

kurs/konferansevirksomh

et, "arbeidsgiveransvar"

Med på epostlister
Ja på lik linje som alle 

andre

Vi er med i forbundsstyret, 

landsstyret, på avdelingen, på 

hele huset, vervegruppe, 

høyskolegruppe osv. De 

epostlistene vi ikke er med på er 

grunnet at vi ikke sitter i de 

forskjellige gruppene.

På lik linje som alle andre 

i avdelingen

Ja på lik linje som alle 

andre

På lik linje som alle 

andre i avdelingen Ja, selvfølgellig 

Nei, på ingen av 

forbundet lister

Med på sosiale 

tiltak
Ja på lik linje med alle 

andre

Vi blir invitert med på alt, på lik 

linje med resten av de ansatte og 

valgte.

Ja, på lik linje som alle 

andre i avdelingen

Ja på lik linje med alle 

andre

På lik linje som alle 

andre i avdelingen Ja, selvfølgelig Nei

Hvem har ders 

arbeidsgiver ansvar Forbundsledelsen

Vi har en egen HMS ansvarlig på 

avdelingen. Administrende leder, 

Gunnar Gussgard har 

arbeidsgivernsvaret Ledelsen Forbundsleder hovedkasserer Org.avdelingen

Adminstrativ ansvar ligger 

hos forbundskontoret 

(Trine), faglig og daglig 

oppfølging ligger hos  NTL 

Ung. For de 3 

studenttillitsvalgte og 2 

frikjøpte på i NTL Ung

Har dere 

arbeidsgiveransvar 

for andre? Nei Nei Nei nei ingen Nei ja, for 5 stykk

Lønns og 

arbeidsvilkår

ledelsen fastsetter 

lønnsnivå, følger 

avtaleverket som resten 

av de ansatte

Vi er under samme lønnssystem 

som resten av de sentrale 

tillitsvalgte. Vi har prosenter av 

leders(Mette) sin lønn som igjen 

har prosenter av Gerd sin

Underlagt HK-AAF-

overenskomsten som 

resten av de ansatte. Vi 

har ikke eget avtaleverk 

for ungdommen.

samme avtaleverk som 

de andre i ledelsen

samme avtaleverk 

som de andre i 

ledelsen/forbundsekr

etærer

På  lik linje med 

forbundsekretæren

Lønnsnivå vedtas av 

landsstyret via 

forhandlingsutvalget. 

Arbeidvilkår vedtatt av 

admin

Har dere et 

budsjett og 

forholde dere til

Følger det som er satt 

av til ungdommen 

under forbundets 

budsjett

Ja, det er det ungdomsrådgiveren 

som passer på at vi følger den

Ja, på lik linje som alle 

andre på kontoret

ja, er med i 

budsjettforhandlingene 

med resten av 

ledergruppa

På lik linje som alt 

annet arbeid på 

forbundskontoret

Ingen budsjett, søker 

penger der det er behov

 ls vedta et 

rammebudsjett og NTL 

Ung konfernansen vedta 

mer detajert



Hvem fastsetter 

budsjettet? Forbundsstyret

Landsstyret, men kan sende 

søknad for ekstra ting i løpet av 

året Forbundsstyret Forbundsstyret Forbundsstyret Forbundsstyret landsstyret

Hvor mange 

ansatte/frikjøpte

Det er en 

forbundssekretær 

som har det politiske 

ansvaret, nestleder i 

tariffavdelingen har 

en del administrativt 

ansvar, forbundets 

ungdomssekretær og 

så har 7 regionale 

ungdomssekretærer. I 

tillegg så har alle ADK 

kontor (regionkontor) 

en av de ansatte som 

har ansvar for å følge 

opp de regionale 

ungdomsutvalgene og 

hjelpe til med det 

administrative. 

(Booking av hotell, 

utsending av 

innkallinger, 

tilrettelegging av 

konferanser osv.)

Vi er 2 valgte som er 100%frikjøpt 

og i ungdomsteamet er det 4 

ansatte med forskjellige prosenter 

på ungdom. Vi har 2 som er 100% 

ansatt for å bistå oss, og de to 

andre hjelper ved behov eller når 

det er store ting som skjer som 

landskonferansen/sommerkonfer

ansen. en ungdomssekretær en ungdomssekretær en ungdomssekretær

Leder og nestleder 

ungdom, leder student

1 frikjøpt etter vedtak, e 

til utover dette i 2015 og 

2016. I tillegg kommer 

studiestedprosjektet på 

3x 30% 

Hvem pålegger 

hvem arbeid

Forbundets ledelse 

fastsetter de 

arbeidsoppgaver som 

sekretæren skal 

utføre, i tillegg til de 

oppgaver 

vedkommende blir 

tillagt som sekretær 

for ungdomsutvalget. Svarer til landskonferansen

HK Ung svarer til 

ledelsen, da vi er et 

rådgivende organ. Jeg 

svarer til 

avdelingslederen som 

ansatt, og ledelsen 

som medlem av 

ungdomsrådet. 

diskuteres og avtales i 

ledergruppa som jeg er 

en del av

Administrasjonen 

kan pålegge arbeid, 

men arbeider 

egentlig fra 

retningslinjer og 

ungdomsutvalget

Ungdomskonferansen 

vedtar hva vi skal mene 

og gjøre

LS vedtar mandat og 

retningslinjer, NTl Ung 

konferansen vedtar  

handlingplan, NTL har i 

tillegg pålagt NTL Ung noe 

ansvar f. Eks 

sommerpatruljen, ansvar 

for sommerleirer, 

økonomi, billag, 

reiseregning, skolering, 

studiestedprosjektet og 

lignende.



Kan man ha andre 

meninger enn 

forbundet? rådgivende til ledelsen

Vi kan ikke ha meninger utad som 

går imot vedtakt i forbundet, men 

vi kan være uenige når saker 

diskuteres. 

Vi har ikke meninger 

utad som går på tvers av 

det prinsipprogrammet, 

men vi rådgir ledelsen på 

ungdomsspørsmål, og 

der kan vi selvfølgelig gå 

utover hva 

prinsipprogrammet sier.

Holder oss innenfor 

forbundets meninger

holder seg innenfor 

forbundets meninger

Ungdomskonferansen 

vedtar hva vi skal mene 

og gjøre

Holder seg innenfor 

vedtatt prinsipp og 

handlingprogram. 

*Tall per 31.12.2016


