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Til NTLs landsforeninger, foreninger, NTL Ung, 
avdelinger og fylkesutvalg  
 
Sendes også NTLs forbunds- og landsstyre,   A-rundskriv nr: 1/2018 
kontrollkomite og revisor, LO Stat og   
distriktskontorene til LO Stat, LO og AOF   
 
     Dato: 26.01.18  
 
INNKALLING TIL NORSK TJENESTEMANNSLAGs 19. LANDSMØTE,  
5. - 9. NOVEMBER 2018 
 
1 Tid og sted 
Landsmøtet vil avholdes på Oslo kongressenter (Folkets hus) i uke 45, i tiden 5. – 9. november 2018 
(mandag til fredag).  
 
2 Foreløpig sakliste. Landsstyret har vedtatt følgende, foreløpige sakliste: 
1 Åpning 
2 Konstituering 
3 Organisatoriske og politisk beretning for 2014 - 2017 
4 Årsberetning og regnskap for 2014 - 2017 
5 Prinsipp- og handlingsprogram 2019 - 2022 
6 Organisasjonssaker 
7 Vedtektene 
8 Øvrige forslag 
9 Valg 
10 Avslutning 
 
3 Forslag 
 
3.1 Forslagsrett 
I henhold til vedtektenes § 10.3 har foreninger, landsforeninger, avdelinger, NTL Ung, landsstyret og 
forbundsstyret rett til å sette fram forslag for landsmøtet. 
 
3.2 Forslagene fra avdelingene 
Forslagene fra avdelingene må sendes de respektive landsforeninger for koordinering, innstilling og 
samlet oversendelse til forbundet, jf. § 10.3. Denne vedtektsbestemmelsen forutsetter at 
landsforeningene:  

- Oversender samtlige forslag fra avdelingene (som har kommet inn til landsforeningen innen 
forslagsfristens utløp) - sammen med landsforeningens innstilling og/eller eventuelle nye 
forslag. 

- Forsøker å omredigere/koordinere forslag fra avdelingene som omhandler samme tema og har 
samme utgangspunkt til ett forslag fra landsforeningen. 

- Lager en innstilling til alle andre forslag. Landsforeningen skal da angi om den er enig eller 
uenig i forslaget, og kan også eventuelt foreslå å skrive om forslaget helt eller delvis. 

 
3.3 Forslagsfrister 
For å få like forslagsfrister i alle organisasjonsledd, jfr. vedtektenes §10.3, har forbundsstyret fastlagt 
avdelingenes frist for oversendelse av forslag til landsforeningen til 1. mars 2018. 
 
Etter samme punkt i vedtektene er fristen for oversendelse av forslag til forbundet for foreninger, 
landsforeninger og NTL Ung er 5. april 2018. På landsmøte skal det foretas valg bl.a. til forbunds- og 
landsstyret, kontrollkomite og forbundskontoret. Fristen for å fremme kandidater til valgene fastsettes 
av den landsmøtevalgte valgkomiteen. Forannevnte frist gjelder derfor ikke valgene. Alle innkomne 
forslag på kandidater til de ulike valgene vil blir formidlet til valgkomiteen som velges på landsmøtet. 
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3.4  Forslagenes innhold 
I utgangspunktet gir vedtektene og den foreløpige saklistas punkt 8 mulighet til å sende inn alle typer 
forslag til landsmøtet. Forbundet henstiller imidlertid organisasjonsleddene om å bare sende inn 
generelle og prinsipielle forslag samt forslag til de utsendte debattdokumentene. Konkrete krav til 
tariffavtalene, herunder sentrale- og lokale forhandlinger, hovedavtalene og lignende bør eventuelt 
tas opp i forbindelse med forberedelser til tariff-/lønnsforhandlinger, og ved revisjoner av avtaleverket 
i perioden. 

3.5 Innsending av forslag 
Forbundet vil bruke elektronisk forslagssystem levert av Easymeet. Ledere av organisasjonsledd vil få 
en egen e-post i begynnelsen av februar med påloggingsinformasjon. Informasjon om innsending av 
forslag blir også tilgjengelig på landsmøtenettsidene www.ntl.no/landsmøte samtidig. 

Bakgrunnsdokumenter for forslag til dagsordens punkt 5 Prinsipp- og handlingsprogram 2019 – 
2022, punkt 6 Organisasjonssaker og sak 7 Vedtektene finner dere på www.ntl.no/landsmøte.  

4  Landsmøtedokumenter 
Saksdokumentene med landsstyrets innstillinger og endelig forslag til sakliste vil bli sendt 
organisasjonsleddene senest 5. september 2018, jfr vedtektenes § 10.3. 

5 Valg av delegater 
Ifølge vedtektenes § 10.4 består landsmøtet av valgte representanter fra foreninger og 
landsforeninger, representanter for studentmedlemmene, samt forbunds- og landsstyrets 
medlemmer. (Avdelingene er indirekte representert gjennom sine respektive landsforeninger.) 

Forbundsstyret har satt fristen for valg av delegater -og innsendelse av navneliste over de valgte 
representantene til 1. oktober 2018. 

Utgangspunkt for representasjonsretten er antall betalende medlemmer i foreninger/landsforeninger 
ved utgangen av 4. kvartal 2017. Dere vil få tilsendt en oversikt over hvor mange som kan velges fra 
hver forening/landsforening så snart det er mulig. 

5.1 Landsforeninger 
Organisasjonsledd som er gitt status som landsforening, kan ved valgene benytte ett av 
nedenstående alternativer: 

5.1.1 Representantene velges på landsforeningens representantskapsmøte, samtidig som foreløpig 
eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. 

Før representantskapsmøtet skal avdelingene gis mulighet for å komme med forslag til 
representanter. De innkomne forslag behandles av landsforeningens styre/valgkomité, som 
lager en innstilling overfor representantskapet. Det vises i denne forbindelse til forbundets 
formålsparagraf (§ 3), tredje strekpunkt, hvor det heter: "- sikre medinnflytelse, likeverd og 
likestilling mellom kjønnene". 

5.1.2 Landsforeninger som ikke skal avholde ordinært representantskapsmøte før landsmøtet, skal 
gjennomføre valget av representanter ved skriftlig valg blant landsforeningens medlemmer. 
Før avstemningen skal avdelingene gis mulighet til å komme med forslag på representanter. 
De innkomne forslag behandles av landsforeningens styre/valgkomité, som lager en 
innstilling overfor medlemmene. Her vises til pkt. 5.1.1, siste avsnitt. Opptelling av innkomne 
stemmer foretas av den enkelte avdelings styre, som sender resultatene samlet videre til 
landsforeningen innen fristen landsforeningen har satt. 

5.1.3 Er det nødvendig å innkalle eventuelt ekstraordinært representantskapsmøte for å foreta 
valgene, må landsforeningen selv ta kostnadene med dette. 

5.1.4 Valg av representanter til landsmøtet kan ikke gjøres på medlems- ellers årsmøter i 
avdelingene, men avdelingene har forslags- og innstillingsrett etter punktene 5.1.1 og 5.1.2. 

http://www.ntl.no/landsm%C3%B8te
http://www.ntl.no/landsm�te
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5.2 Foreninger 
Organisasjonsledd som er gitt status som forening, velger delegater til landsmøtet slik: 
 
5.2.1 Representantene velges på foreningens årsmøte, samtidig som foreløpig eller endelig sakliste 

til landsmøtet behandles. I de tilfeller hvor tidspunktet for foreningens årsmøte ikke kan 
tilpasses den ordinære saksbehandlingen før landsmøtet, kan valgene gjøres på 
medlemsmøte hvor foreløpig eller endelig sakliste til landsmøtet behandles. 

 
5.2.2 Før valgene skal medlemmene ha fått mulighet til å komme med forslag på representanter. 

De innkomne forslagene skal behandles av foreningens styre/valgkomité, som lager en 
innstilling overfor valgmøtet. Vi vil i forbindelse med dette vise til NTLs formålsparagraf (§ 3), 
tredje strekpunkt, hvor det heter: "- sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom 
kjønnene". 
 
 

5.3 Generelt  
Vi minner om reglene for hvem som er valgbare. Ifølge vedtektenes § 10.4 gjelder dette kun 
medlemmer som har vært organisert i forbundet eller i andre LO-forbund i minst 9 måneder før 
landsmøtet. Videre forutsettes det er at medlemskapet (dvs. kontingenten) er i orden for alle 
representanter. Yrkesaktive representanter må være i arbeid innenfor forbundets 
organisasjonsområde. Lærlinger og pensjonistmedlemmer er også valgbare. 
 
Delegatene må før valgene gjøres oppmerksom at de må være til stede under hele landsmøtet. 
Delegater kan ikke regne med å få innvilget permisjoner til familiebesøk, forhandlingsmøter med 
arbeidsgiver eller møter som har tilknytning til delegatenes arbeidssituasjon. Regler om dette vil bli 
tatt inn i møtets forretningsorden. 
 
Dere vil i god til få tilsendt egne skjemaer for fullmakter til å møte på landsmøtet, det vil si melding 
om hvem som er valgt som representant(er). 
 
Vi ber organisasjonsleddene merke seg alle tidsfrister som blir oppgitt og planlegge sine aktiviteter 
etter dette. 
 
 
6 Diverse under landsmøteuka 
Innkvartering av utenbys delegater vil skje på Thon hotel opera i Oslo. 
 
Møtelokaler: Flere av de større foreningene/landsforeningene har tidligere hatt behov for møterom 
under landsmøtet. Disse utgiftene dekkes ikke utgiftene av forbundet og de som ønsker møterom må 
ordne dette selv.  
 
Vi håper at alle tillitsvalgte og medlemmene deltar aktivt under forberedelsene og debattene i forkant 
av landsmøtet. 
 
Lykke til med landsmøteforberedelsene! 
 
 
Med hilsen 
 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
 
John Leirvaag          Kjersti Barsok 
 
 
VEDLEGG 



1. mars Frist for oversending av forslag fra 

avdelingene til landsforeningen.

5. april Frist for innsending av forslag til forbundet fra 

foreninger, landsforeninger og NTL Ung   

- 7 måneder før landsmøtet avholdes.

23.-24. mai Forbundsstyret innstiller overfor landsstyret på forslag 

til landsmøtet.

13.-15. juni Landsstyret innstiller overfor landsmøtet på forslag til 

landsmøtet.

5. september Frist for å sende landsstyrets forslag til sakliste og

forretningsorden samt forslag med landsstyrets 

innstilling til organisasjonsleddene   

- 2 måneder før landsmøtet avholdes.

1. oktober Frist for innsending av skjemaer for fullmakter til å 

møte på landsmøtet (de valgte delegatene). 

Foreninger og landsforeninger vil motta fullmakts- 

 skjema i god tid før fristen for innsendelse av  

skjemaene

17.-18. oktober Landsstyret innstiller ovenfor landsmøtet på 

møtefunksjonærer, aktuelle uttalelser og lignende.

5.-9. november Landsmøtet avholdes.

VIKTIGE DATOER I FORBINDELSE MED 
NTLS 19. LANDSMØTE 5. - 9. NOVEMBER 2018 
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