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1.     Innledning 
NTL Ungs fjerde periode har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Vi har besøkt foreninger               
fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og vervet en del flere studenter enn før. Styret har                  
vært aktivt med i utforming av politikk, organisasjonsbygging og mediestrategier.  
 
På NTL Ung-konferansen i 2018 valgte vi tre hovedsaker; rettferdig offentlig pensjon,            
likestilling i arbeidslivet og akademia, i tillegg til at vi ville kjempe for faste, hele stillinger.  
Styret har forsøkt å fronte disse sakene i interne kanaler i forbundet samt i samfunnsdebatten.               
Den største saken må sies å ha vært offentlig tjenestepensjon, hvor NTL Ung var en tydelig                
stemme i den offentlige debatten. Av andre saker som ikke var prioriterte i utgangspunktet,              
men som av naturlige årsaker ble “våre”, var regjeringens dragning mot foretaksmodellen i             
akademia og ikke minst kutt i stipendordningene. Begge saker som betyr mye for våre              
medlemmer, både studenter og yrkesaktive.  
 
Året har vært preget av at det i november var landsmøte i NTL. Styret deltok aktivt i å                  
arbeide for gjennomslag for NTL Ungs prioriterte forslag, og tre av fire dirigenter på              
landsmøtet hadde bakgrunn fra NTL Ung. Studentdelegasjonen gjorde seg også bemerket           
med sin gode innsats på talerstolen, og vi fikk virkelig synliggjort viktigheten av et              
fungerende ungdomsarbeid i forbundet.  
 
Når det gjelder besøk av foreninger og landsforeninger har vi som vanlig vært på tilbudssida i                
perioden, for å synliggjøre hva vi driver med og hvorfor. Vi har holdt foredrag for alle fra                 
NTL Brønnøysundregisteret til NTL Lånekassen, NTL NRK og NAV Oslo, samt stått på             
stand på svært mange arbeidsplasser. I tillegg har vi blitt inviterte med på samlinger for               
fylkesutvalg, Trinn 1-kurs og sektorsamlinger.  
 
Kursaktiviteten vår har vært litt begrenset i år sammenlignet med før, hovedsaklig fordi det              
var landsmøte. Tillitsvalgtkonferansen i oktober ble dessverre avlyst på grunn av få påmeldte,             
og i et langsiktig perspektiv vil vi foreslå at vi begrenser tallet på sentrale kurs for unge                 
medlemmer. Forbundet tilbyr allerede en lang rekke sentrale kurs som alle kan melde seg på.               
Neste periode ønsker styret derfor å satse mer på lokal skolering av unge og samling på tvers                 
av organisasjonsledd, slik at flere kan få tilgang på kunnskapen fordi det vil være lavere               
terskel for å delta på kurs i regi av NTL Ung. 
 
I denne perioden har NTL Ung i større grad funnet plassen sin i forbundet. Med integrering                
på forbundskontoret og ved å synliggjøre oss på landsmøtet opplever vi at ungdomsarbeidet             
blir tatt mer på alvor i hele organisasjonen. Det er vi stolte av. Med dette utgangspunktet har                 
vi lagt grunnlaget for den neste perioden. Sammen bygger vi fagbevegelsen for framtida! 
 

 



 

2. Styret 

2.1 Styrets sammensetning 

Leder: Lone Lunemann Jørgensen, NTL Ung Student 
Nestleder: Eirik Owren Holt, NTL Sentralforvaltningen 
Arbeidsutvalgsmedlem: Aleksander Dyrnes, NTL Ung Student 
  
Styremedlemmer: 
Sara Sundby, NTL UiO 
Ali Bashari, NTL NAV 
Tove Lise Hansen, NTL Forsvaret 
Victor Jørgensen, NTL Student 
Martin Kvalvik, NTL NAV 
Ingrid Marie Sylte Isachsen, NTL Student 
  
Varamedlemmer i styret: 
1.vara May Britt Henriksbø, NTL Skatt 
2.vara Anders Hellestveit, NTL 
Sentralforvaltningen 
3.vara Tonje Skeie Bakke, NTL Oslo Met 

2.2 Arbeidsutvalgets aktiviteter 

Arbeidsutvalget har i perioden avholdt åtte møter, hvorav fire har vært fysiske møter på 
kontoret i Oslo og fire har blitt holdt over Skype. Grunnet naturen i sakene AU behandler 
kreves det mye løpende behandling, slik at 
majoriteten av arbeidet har blitt gjort utenfor 
møter, enten over telefon eller e-post. 
Arbeidsutvalget har i 2018 behandlet 57 
saker. 
 
AU-møter: 
19.04.2018, Oslo 
11.06.2018, Oslo 
14.08.2018, Skype 
22.10.2018, Skype 
01.11.2018, Skype 
23.11.2018, Skype 
19.12.2018, Oslo 
21.01.2019, Oslo 

 



 

2.3 Styrets aktiviteter 

Styret har i perioden avholdt tre fysiske styremøter, i tillegg til to Skype-møter der enkelte               
har vært samlet på kontoret. Grunnet den geografiske spredningen i styret samt begrensninger             
på tid har styret gjennomført flere vedtak på e-post. Styret har i 2018 behandlet 73 saker.  
 
Styremøter: 
07.05.2018 - 09.05.2018, Bestemorstua 
05.09.2018 - 07.09.2018, Trondheim 
09.10.2018, Skype 
26.11.2018, Skype 
28.01.2019 - 30.01-2019, Bergen 

2.4 Arbeidsgrupper 

Styret har hatt flere nedsatte grupper i forbindelse med NTL Ungs arbeid. Fra og med første                
styremøte har styret vært inndelt i tre arbeidsgrupper: En for eksternt påvirkningsarbeid, en             
for internt påvirkningsarbeid og en for egen organisering. Arbeidsgruppene har hjulpet med å             
i større grad involvere styret i NTL Ungs daglige arbeid. 
 
I tillegg til disse ble det under styremøtet i Trondheim i september nedsatt tre grupper for å                 
jobbe med å forberede NTL Ung-konferansen: En for politisk plattform, en for            
handlingsplanen og en for selve organiseringen. 

2.5 Saker oversendt til styret fra NTL Ung-konferansen 

NTL Ung-konferansen vedtok å oversende to forslag til styret for videre behandling. Dette             
var forslag 194129 og forslag 194139, fra henholdsvis Ole Jørgen Søndbø Abrahamsen og             
Line Grenheim. NTL Ungs styre vedtok i mai å følge opp forslagene på følgende måte: 
 
Forslag 194129 
Forslagstekst: 
Erstatte kulepunkt linje 62 med: – ha kjønnsdelte formøter i mindre grupper på NTL Ung               
konferansen. 
 
NTL Ung har ikke hatt tradisjon for å ha kjønnsdelte møter og mener ikke det vil være rett                  
vei å gå. Vi har forståelse for at menn og kvinner kan møte ulike utfordringer under                
konferansen, men mener vi løser dem best i fellesskap. 
 
Styret har valgt å følge opp forslaget gjennom å tilpasse innholdet i formøtet som holdes på                
konferansens første dag, og gjennom å dele opp konferansen i mindre grupperinger som kan              
diskutere de innkomne forslagene. 
 

 



 

Forslag 194139. 
Forslagstekst: 
Til organisatorisk handlingsplan: Spesifisere et spesifikt område organisasjonen skal         
fokusere på skolering innen i kommende periode, f.eks pensjon. Det kan eventuelt spesifiseres             
i et eget kulepunkt. 
 
Styret har behandlet forslaget og kommet fram til at det ikke er hensiktsmessig å detaljstyre               
innholdet i kurs og konferansene våre. Derimot er det vedtatt flere prioriteringsområder i             
både plattform og handlingsplan som også vil gjelde for skolering. 
 

3. NTL Ung-konferansen 
NTL Ung konferansen ble avholdt fra 10. til 12. mars 2018 og samlet rundt 100 medlemmer                
som valgte tillitsvalgte og diskuterte den politiske retningen for organisasjonen. Konferansen           
vedtok NTL Ungs handlingsplan og politisk plattform. NTL Ung har i 2018/19 vært ledet og               
drevet i tråd med NTLs vedtekter, NTL Ungs retningslinjer og etter de vedtak som er fattet av                 
NTL Ung-konferansen. 
 

4. Aktivitet 
2018 har i stor grad vært dominert av NTLs Landsmøte. NTL Ungs ledelse har jobbet aktivt                
for å å fremme våre forslag til til vedtekter, prinsipp og handlingsprogram og NTLs              
organisasjon. Som et ledd i dette arbeidet har vi besøkt mange organisasjonsledd og fortalt              
om vårt arbeid og begrunnelser for forslagene våre. 
 
Utover dette har NTL Ung hatt et stort fokus på organisasjonsbygging i denne perioden.              
Konferansen vedtok å styrke studiestedsprosjektenes budsjetter, og dette har medført økt           
aktivitet og medlemstilbud i de tre plasseringene. Vi har også strukturert samarbeidet og             
studentarbeidet ved UiT og UiA. 
 
I perioden har NTL Ung også prioritert opprettelsen av nye ungdomsutvalg, som et ledd i vårt                
pågående organisatoriske arbeide. Vi er veldig glad for å melde at NTL Skatt, NTL NAV               
Oslo og fylkesutvalget i Oslo nå har fått på plass egne ungdomsutvalg. Vi ser frem til å                 
samarbeide med dem for å forankre og videreføre dette arbeidet. 

4.1 NTL sitt Landsstyre 

Det fremgår av vedtektene at leder av NTL Ung får fullverdig plass i landsstyret, i tillegg til                 
en studentrepresentant med observatørstatus valgt av NTL Ung-konferansen. På NTL          
Ung-konferansen 2018 ble Aleksander Dyrnes, som også ble valgt som AU-medlem,           
studentrepresentant til landsstyret. I perioden har leder Lone og Aleksander deltatt på to             
landsstyremøter, henholdsvis 13.-15.juni og 17.-18.oktober. Begge møtene behandlet        

 



 

dokumenter og innkomne forslag til landsmøtet i november, blant annet forslagene fra NTL             
Ung om representasjon i forbundsstyret, alkoholpolitikk og internasjonal solidaritet.  

4.2 Medier 

NTL Ung har i 2018 blitt omtalt i totalt 107 nyhetssaker.           
Av disse var 41 saker i Frifagbevegelse, og 12 var på trykk            
i NTL-Magasinet (med noe overlapp). Av dette kan vi         
anslå at litt under halvparten av publiseringene har vært i          
andre medier. Vi har levert en del saker til journalister i LO            

Media, men har og blitt     
kontaktet av journalister for å     
kommentere på saker eller for å      
komme med politiske standpunkt. I tillegg har vi skrevet og fått           
publisert kronikker og innlegg om foretaksmodellen akademia,       
ulike studentsaker, offentlig pensjon og velferdsstatens bærekraft.       
Alle forespørsler og saker har blitt besvart og utforma i henhold til            
våre grunndokumenter. 
 

Vi har ellers markert oss tydelig i saken om ny offentlig tjenestepensjon, studentsaker som              
stipendkutt og tilrettelegging, ungdomsrepresentasjon i både LO og NTL, alkoholpolitikk i           
fagbevegelsen i tillegg til å være kritiske til at den høyreekstreme gruppa Alliansen fikk stå               
på stand under Arendalsuka. 

4.3 Politisk påvirkning, herunder landsmøtet 

I den grad NTL Ung har hatt reell politisk påvirkning denne perioden, så vil vi trekke fram tre                  
områder hvor vi har fått gjennomslag. Det første er i forbindelse med LOs studentarbeid.              
NTL Ung-konferansen 2018 vedtok en tydelig politisk og organisatorisk retning for hvordan            
vi mener studentarbeidet bør samkjøres på tvers av LO-forbundene. I dette arbeidet deltar             
nestleder Eirik på møter i regi av LO og er med å utforme studentorganiseringen, og planen                
er vedtatt av det sentrale ungdomsarbeidet, og skal godkjennes av LO-sekretariatet i 2019.             
Det er verdt å nevne at noen av målene er ambisiøse og går på tvers av dagens vanntette skott                   
mellom forbundene (at studenter med deltidsjobb blir en del av tariffgrunnlaget der de jobber,              
for eksempel), som må komme i neste runde når dagens organisering er blitt bedre og mer                
samkjørt.  
 
NTL Ung har kommet med høringsuttalelser til statsbudsjettet og har deltatt i høringer på              
Stortinget. Vi var aktive i høringen om endringer i studiefinansiering, og var representert ved              
styremedlem Sara Sundby i Utdannings- og forskningskomiteen. Studentgruppen møtte også          
for Arbeiderpartiets stortingsgruppe for å snakke om studiefinansiering. 
 
Et annet viktig forum for å påvirke for NTL Ung i denne perioden har selvsagt vært NTLs                 
eget landsmøte. NTL Ungs hovedsaker var stort sett organisatoriske, men vi hevet også             

 



 

stemmen for kampen mot levealdersjusteringen, for solidaritet med Vest-Sahara, for en           
restriktiv alkoholpolitikk og bedre studiestøtte. De politiske kravene vi støttet gikk stort sett             
gjennom med flertall i salen. Det ble vedtatt at forbundsstyret skal utarbeide retningslinjer for              
alkoholpolitikken i forbundet, og det arbeidet skal vi være med på.  
 
Pensjon har vært en annen spesifikk sak vi har jobbet mye med i NTL Ung. Mandatet som                 
NTL Ung-konferansen 2018 ga det nye styret, var at vi skulle anbefale medlemmene å              
stemme nei i oppgjøret om ny offentlig tjenestepensjon. I denne saken var det viktig for oss å                 
vise at unge bryr seg minst like mye om pensjon som andre, og vi ble en viktig stemme i                   
debatten. Samtidig “vant” vi ikke i avstemningen, men vi fikk satt saken på dagsorden og er                
blitt invitert med til å delta i NTLs pensjonsnettverk som skal ha sitt første møte i midten av                  
januar 2019. Her har vi oppnevnt to unge NTL-ere fra henholdsvis NTNU og NTL SF. 

4.4 Medlemsmøter, representasjon og arrangementer 

Å møte medlemmene direkte er en prioritert oppgave for styrets tillitsvalgte. Derfor har alle              
foreninger og landsforeninger til enhver tid tilbud om å få noen fra styret på besøk. 
  
Leder og nestleder har i perioden besøkt 21 organisasjonsledd, både gjennom arrangementer            
og arbeidsplasser. Vi har stått på stand ved alle de store universitetene, og i perioden har vi                 
prioritert Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder som mulige nye steder å danne              
studentgrupper. I tillegg har vi besøkt flere organisasjonsledd for å informere om            
ungdomsarbeidet og våre saker, samt verving og rekruttering. Dette har vært spesielt viktig             
opp mot landsmøtet, for å synliggjøre jobben vi gjør, samt samle støtte til våre forslag.  
 
Utover dette har vi vært tilstede i forbundsstyret for å orientere om studiestedsprosjektet,             
deltatt på debatter om sekstimersdagen (studentgruppa i Bergen), studentorganisering         
(studentgruppa i Oslo), venstresida og makt (Via Røyst i Bergen), studentopprør           
(Venstrealliansen UiO), for å nevne noe. Vi har i tillegg vært tilstede på LOs              
organisasjonskonferanse og leder skal innlede på Ungdommens nordområdekonferanse i         
Murmansk 2019 i regi av bl.a. LO i Troms og Finnmark. Vi har også deltatt på frokostmøter i                  
regi av Manifest som avholdes en gang i måneden for lederne av ungdomspartiene på              
venstresiden og ungdomsforbundene i LO. 

4.5 Sommerpatruljen 2018 

LOs sommerpatrulje er et viktig tiltak som gir mye synlighet for LO og som gir oss en                 
mulighet til å ta direkte kontakt med unge arbeidstakere over hele landet. I 2018 prioriterte               
NTL Ung i større grad å besøke arbeidsplasser som organiseres i NTL, som politiet, NAV og                
universitet- og høgskolesektoren. Det ble stilt opp med 109 dagsverk fra NTL i årets patrulje. 

 



 

  

4.6 Kursvirksomhet 

I 2018 arrangerte NTL Ung bare ett kurs for unge medlemmer, nemlig UFO-konferansen.             
Dette skyldes mellom annet at det gikk med mye tid og ressurser til NTLs Landsmøte i                
november, både i skolering av egne delegater og besøk til organisasjonsledd for å påvirke              
dem. I perioden har også NTL Ungs frikjøpte i større grad vært en del av forbundets øvrige                 
kurstilbud og har deltatt på Sørmarka som innledere. 
 
Vi ser også at det er stor interesse fra unge deltakere på NTLs ordinære kurs. I 2018 var det                   
323 deltakere under 35, noe som utgjorde en andel på rundt 8% av alle deltakere. 

4.6.1 UFO 

UFO - unge fagorganiserte var i år tilbake på danskebåten og vi dro til København for å treffe                  
dansk LO for å høre om deres fusjoneringsarbeid. I tillegg var det innledere fra              
forbundskontoret, nestleder Kjersti Barsok og en representant fra Norsk folkehjelp          
solidaritetsungdommen. Faglig innhold ombord på båten var i regi av NTL Ungs AU. 
  
Kurset ble avholdt 26.09.2018 – 28.09.2018 og hadde 19 deltakere.  

4.6.2 Tillitsvalgtkonferansen 

Årets tillitsvalgtkonferanse skulle gå av stabelen 10.-12. oktober, men ble avlyst grunnet for             
få deltakere. Kurset ble flyttet til oktober grunnet NTLs landsmøte, noe som nok bidro til at                
det vanskelig å mobilisere, da det ble tett opp mot UFO-konferansen. Tema for årets              
konferanse var Landsmøtet og gjennomslag, og det viste seg at mange i målgruppen ikke              
hadde mulighet til å prioritere dette på bakgrunn av delegasjonsamlinger i egne            
organisasjonsledd. 

 



 

 
Tillitsvalgtkonferansen har vært vanskelig å mobilisere til i noen år, og styret har derfor              
foreslått at det i 2019 ikke skal arrangeres en sentral konferanse, men at NTL Ungs frikjøpte i                 
større grad skal avholde lokale samlinger tilknyttet annen reise- og møtevirksomhet. 
 

5. Studentsatsingen 
Studiestedsprosjektet ble vedtatt på NTLs Landsmøte i 2014 som et prøveprosjekt som skulle             
evalueres etter fire år. Vi i NTL Ung gjennomførte en egenevaluering og kom med forslag til                
hvordan prosjektet kunne forbedres og videreføres på NTL Ung-konferansen i 2017.           
Forbundet vedtok sin egen evaluering i forbundsstyret, og Landsstyremøtet i juni 2018            
innstilte på at “Studiestedsprosjektet innstilles videreført med minst like mye ressurser i neste             
Landsmøteperiode”. Vi i NTL Ung er stolt og fornøyd over å kunne meddele at prosjektet ble                
vedtatt videreført på NTLs landsmøte i november. 
 
Vi ser tydelig at studiestedsprosjektet har hatt god effekt, da vervetallene for studenter har økt               
for fjerde året på rad. Videre ser vi at økt satsing på faglige og politiske møter har medført                  
mer aktivitet og aktive medlemmer i Bergen, Oslo og Trondheim. 
 
De studenttillitsvalgte har også etablert et forpliktende samarbeid med LOs          
ungdomssekretærer i sine respektive fylker, og sitter som representant i LOs ungdomsutvalg,            
og bidrar gjennom dette også til LOs studentservice.  
 
Som et ledd av evalueringen av studiestedsprosjektet har NTL Ung også startet en             
gjennomgang av deres mandat og retningslinjer. Dette er formelt vedtatt i NTLs landsstyre,             
og NTL Ung vil derfor jobbe opp mot organisasjonsleddene i dette arbeidet.  
 
Vi har også fortsatt arbeidet med å ha jevnlige fellesmøter med alle studenttillitsvalgte til              
stede, og har hatt to fysiske fellessamlinger i året som har gått. Dette gjør at de                
studenttillitsvalgte lettere får utvekslet ideer og erfaringer med hverandre og gjør at vi lettere              
får evaluert og fulgt opp tiltak i hver by. 
 
Et ønske fra både de studenttillitsvalgte og NTLs lokale organisasjonsledd har vært å få på               
plass bedre kommunikasjon og samarbeid ved universitetene og i NTLs fylkeslag. Vi har             
derfor fått på plass en ordning der de studenttillitsvalgte inviteres på et styremøtet i semester               
for de org.leddene som har hatt ønske om dette, slik at vi kan informere om NTL Ungs planer                  
for semesteret og få innspill og mulighet til støtte. 

 



 

Studentgruppen i Oslo var stadig å se på stand på Blindern under studiestart 
 

6. Organisasjon og medlemstall 

6.1 Medlemstall 

Studiestedsprosjektene setter stadig nye rekorder i antall innmeldinger, og i 2018 økte NTL 
Ung med 282 studentmedlemmer. 
 
Tall for antall medlemmer under 35 år: 
  

2017: 
Uten studenter: 4 754 
Med studenter: 5 572 

 
2018: 
Uten studenter: 5 006 
Med studenter: 5 935 

  
Dette utgjør en vekst på henholdsvis en medlemsvekst på 5.30 % for arbeidstakere og 6.51 % 
medberegnet studenter. I perioden var det også 598 medlemmer som ble 36 år, og dermed 
ikke lenger er en del av NTL Ungs medlemsmasse. At vi fremdeles har så god vekst viser at 
fokus på rekruttering og inkludering av studenter og unge arbeidstakere har en virkning.  
 

 



 

Bevegelser i medlemsmassen hos de fire største gjør utslag i det totale medlemstallbildet i 
NTL. De fire største landsforeningene sortert etter totalt medlemstall: NTL NAV, NTL 
Sentralforvaltningen, NTL Forsvaret og NTL Skatt. 
 
Medlemsutvikling (Under 35år) i de fire største organisasjonsleddene i prosent i 2018: 
  
NTL NAV:  10,0 % 
NTL Sentralforvaltningen:  5,0 % 
NTL Forsvaret: 7,5 % 
NTL Skatt:  1,8 % 
  
Øvrige landsforeninger med spesielt positiv medlemsutvikling (kun landsforeninger med mer 
enn 20 medlemmer i NTL Ung-alder): 
NTL Statsbygg (25 %) 
NTL Universiteter og høgskoler (17,6 %) 
NTL NRK (11,8%) 
NTL Politiet (10,4 %)  
  
Foreninger med spesielt positiv medlemsutvikling (kun foreninger med mer enn 20 
medlemmer i NTL Ung-alder): 
 
NTL NMBU (22,2 %) 
NTL NTNU (13,2 %) 
NTL Utenriksdepartementet (12,1 %) 
NTL UiB (10,9 %) 
 

6.2 Ungdomsarbeid i organisasjonsleddene 

I 2018 har vi sett en oppsving i ungdomsaktivitet i hele NTL. Det har blitt vedtatt et                 
ungdomsutvalg i fylkesutvalget i Oslo, i tillegg til at det er opprettet et verv som               
ungtillitsvalgt i selve fylkesvalget. Dette er en modell vi håper også øvrige fylkesutvalg             
velger å benytte seg av. 
 
Av de store landsforeningene er det bare NTL Sentralforvaltningen som har hatt et langvarig              
ungdomsarbeid. I år har denne trenden snudd. NTL Skatt har gjenopprettet et utvalg, og NTL               
Forsvaret vedtok å velge en ungdomsobservatør til styret i landsforeningen. På lokalt plan vil              
vi også trekke fram NTL NAV Oslo som har startet opp med ungdomsarbeid. 
 
Dette er arbeid som er viktig for å sikre rekruttering av unge arbeidstakere, gjennom å               
synliggjøre mulighetene man har i medlemskapet og som en alternativ måte å engasjere seg i               
foreningen utover å ta del i styret på arbeidsplassen.  
 

 



 

7. Samarbeidende organisasjoner og representasjon 
NTL Ung har i 2018/2019 vært en synlig aktør både innad i forbundet, i LO-familien og med                 
andre organisasjoner. I LOs sentrale ungdomsutvalg er leder representert, og ble også valgt             
som vara til LO-sekretariatet hvor ungdommen har en observatørplass. Lone har deltatt i             
sekretariatet tre ganger.  
 
Denne perioden har vi også vært en tydelig stemme for ungdomsrepresentasjon i ulike             
organer. Lone reiste med NTLs delegasjon som representant på LO Stats Kartellkonferanse,            
hvor andelen unge var svært lav. Hun reiste også som LOs ungdomsdelegat på ITUC              
(International Trade Union Confederacy), hvor antallet unge var på 9,7% i en forsamling på              
over 1200 deltakere. Her var LOs saker i fokus, og blant annet Sommerpatruljen ble              
promotert og informert om for organisasjonsarbeidere og ungdomsrepresentanter fra hele          
verden.  
 
Det er også verdt å nevne at i LO DSU ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utforme en                   
felles lærlingpatrulje i henhold til kongressvedtaket i 2017. NTL Ung deltok på et av              
arbeidsmøtene, men vurderte at det ikke var veldig nyttig tidsbruk for oss i denne omgang.               
Grunnene til det er at vi for det første har svært lav andel lærlinger som medlemmer, og fordi                  
det krever et større kartleggingsarbeid av målgruppa i samarbeid med aktuelle           
organisasjonsledd før vi kan bidra til arbeidet i LO. 

7.1 Ungdomsutvalgene i LO 

I henhold til NTL Ungs mandat og retningslinjer har NTL Ung arbeidet bidratt aktivt i LOs                
student- og ungdomsarbeid. De sentrale frikjøpte har prioritert arbeidet i LOs sentrale            
ungdomsutvalg (DSU), også i diverse arbeids- og undergrupper knyttet til utforming av            
handlingsplaner og planlegging og gjennomføring av LOs handlingsplan for ungdom og           
studenter.  
 
Antall ungdomsutvalg med representasjon fra NTL: 

2014: 5 
2015: 9 
2016: 9 
2017: 8 
2018: 5 
 

I en rekke fylker har de som har vært representert byttet jobb eller sluttet av andre årsaker, og 
vi har ikke lyktes med å rekruttere nye i tilstrekkelig grad. Vi har også prioritert å øke NTLs 
egne ungdomsutvalg, noe som har medført at vi ikke har hatt samme fokus på LOs 
ungdomsutvalg som tidligere år. 

 



 

7.2 Samarbeid med LO-forbund 

I denne perioden har samarbeid med andre LO-forbund hovedsaklig dreid seg om å diskutere              
studentorganiseringen i LO. Utover det har vi hatt et presseoppslag sammen med            
Fagforbundet Ung (inkl. AUF og SU) angående velferdsstatens bærekraft, signert et krav om             
pensjon fra første krone i regi av El og It-forbundet som ble sendt til finanskomiteen og                
støttet Industri Energi Ung sitt ønske om krisetelefon for tillitsvalgte. Av uformelt samarbeid             
har vi deltatt på foredrag om lyntog hos Industri Energi Ung. NTL Ung er hele tida i dialog                  
med de andre ungdomsforbundene om hvordan vi kan fronte saker på tvers og deltar aktivt i                
LOs sentrale ungdomsutvalg. 

7.3 Samarbeidende organisasjoner 

I 2018 har NTL Ung deltatt på AUFs, SUs og Rød Ungdoms sommerleirer. På de fleste av                 
disse har deltakelse fra NTL Ung vært på hele sommerleiren. Deltakelsen på sommerleirene             
er tradisjonelt et godt sted for å rekruttere og organisere politisk bevisst ungdom, spesielt              
studenter, men også for å informere og skolere medlemmene ungdomspartiene om           
arbeidslivet og NTLs politikk. 
 
Vi har hatt jevnlig kontakt med de politiske ungdomspartiene og har fått gjennomslag politisk              
på flere punkter. NTL Ung deltok på AUFs landsmøte høsten 2018, hvor vi både stod på                
stand sammen med LO og deltok på den fagligpolitiske middagen. AUF inviterte oss også på               
studentkonferansen sin i september, hvor NTL Ung, IE Student og Fagforbundet Ung fikk             
presentere studentarbeidet vårt.  
 
I perioden har NTL Ung spilt en viktig rolle i å samle kreftene i studentbevegelsen mot                
regjeringens politikk både når det gjelder foretaksmodellen og kutt i stipendordningene. Vi            
har samarbeidet med NSO i både mobilisering og formidling av politikk. Vi tok initiativ til en                
kronikk om foretaksmodellen som stod på trykk i Klassekampen 28.6.18, signert 14 forbund             
og organisasjoner for studenter. Vi har og hatt foredrag om foretaksmodellen for SAIH, sittet              
i debatt om studentopprør og mobilisert LO til å støtte studentenes krav. På slutten av               
perioden har NTL Ung også frontet saken om privatiseringen av driftstjenestene ved            
studentboligene til Studentsamskipnaden i Oslo. Vi er stolte av at NTL Ung har blitt en synlig                
og viktig aktør i disse kampene. 
 
NTL Ung har også prioritert samarbeid med Fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon          
Norsk Folkehjelp og Norsk Folkehjelp solidaritetsungdommen. AU-medlem Aleksander har         
sittet som fagbevegelsens representant i styret til Solidaritetsungdommen, og nestleder Eirik           
var dirigent på deres årsmøte våren 2018. Vi hadde også innleder fra Solidaritetsungdommen             
på årets UFO-konferanse. 
 
Utover dette har nestleder Eirik i perioden vært NTL Ungs representant i styret til Studentene               
og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).  

 



 

 

8. Profilering og informasjonsarbeid 

8.1 Informasjonsmateriell 

NTL Ung har i perioden utarbeidet en ny vervebrosjyre rettet mot studenter og arbeidet med 
materiell rettet mot arbeidstakere er godt i gang. Vi ser også at flere studenter melder seg inn 
via Vipps og er fornøyd med denne satsingen. 
  
NTL Ung har i 2018 sendt ut 5 nyhetsbrev til medlemmer under 35 år og studenter. 

8.2 Sosiale medier 

NTL Ung har i 2018/2019 vært aktive på Facebook (NTL Ung) og Instagram (@ntlung). 
Aktivitet her har blitt prioritert, da vi anser disse plattformene som de beste for å nå vår 
målgruppe. Snapchat (ntlungnorge) og Twitter (@ntlungnorge) har på tilsvarende vis blitt 
nedprioritert og har ikke blitt brukt, da vi ikke anser de som gode verktøy i vårt arbeid. 
 
Antallet følgere for NTL Ung på Facebook (pr 31.12.): 

2015: 782 
2016: 1 282 
2017: 1 529 
2018: 1 772 

Antall følgere på Facebook har økt med ca. 16 % i 2018. 
  
Antallet følgere for NTL Ung på Instagram (pr 31.12.): 

2016: 384 
2017: 473 
2018: 569 

Antall følgere på Instagram har økt med ca. 20 % i 2018. 
 
Antallet følgere for NTL Ung på Twitter (pr 31.12.): 

2016: 203 
2017: 203 
2018: 208 

Antall følgere på Twitter har økt med ca. 2 % i 2018. 
 
Antallet følgere for NTL Ung på Snapchat (pr 31.12.): 

2016: 81 
2017: 92 
2018: 95 

Antall følgere på Snapchat har økt med ca. 3 % i 2018. 

 



 

8.3 Verveartikler og strøartikler 

I 2018 har vi utarbeidet en rekke nye artikler som kan hentes ut fra w2p. I arbeidet har vi også 
forsøkt å følge konferansen vedtak om mer miljøvennlige artikler, og har redusert mengden 
artikler av plast. NTL Ung har trykket opp nye t-skjorter, handlenett og bokmerker rettet mot 
studenter. Vi har også fortsatt med markeringstusjer og drops som lenge har vært det mest 
populære av alle produktene våre. 

 


