Mandat og retningslinjer for NTL Ung
Landsmøte 2014 vedtok:
«NTL Ung skal opprettes som en fast enhet i NTL. NTL Ung skal ledes av et styre som velges av
deltakerne på en årlig konferanse. Landsstyret fastsetter budsjett, mandat og retningslinjer for NTL
Ung. Leder av NTL Ung tiltrer landsstyret i tillegg til studentobservatøren. Nestleder er personlig vara.
NTL Ung skal være et organisatorisk tilbud til NTL-medlemmer under 35 år.»
NTL Ungs formål
NTL Ung skal organisere og engasjere studenter og unge arbeidstagere i NTL og fremme NTL Ungs
interesser i NTL og LO.
NTL Ungs mandat
NTLs prinsipp- og handlingsprogram og NTL Ungs politiske plattform ligger til grunn for NTL Ungs
arbeid.
NTL Ung skal drive aktivt rekrutterings-, informasjons- og påvirkningsarbeid.
NTL Ung skal bygge organisasjon og nettverk mellom unge tillitsvalgte på tvers av organisasjonsledd,
og i samarbeid med de ungdomstillitsvalgte i de ordinære organisasjonsleddene og i fylkesutvalgene.
NTL Ung skal bistå NTLs fylkesutvalg i arbeidet med å opprette ungdomsutvalg underlagt
fylkesutvalgene.
NTL Ung skal organisere flere studenter og legge til rette for godt samarbeid mellom
studenttillitsvalgte og lokale NTL tillitsvalgte på studiestedene.
NTL Ungs retningslinjer
NTL Ung er en fast enhet i Norsk tjenestemannslag (NTL). NTL Ung er et tilbud til NTL-medlemmer
som ikke er eldre enn 35 år, og til studentmedlemmer. Styret i NTL Ung velges av den årlige NTL Ungkonferansen og svarer til denne. Landsstyret i NTL fastsetter rammene for budsjett, mandat og
retningslinjer.
1. NTL Ung-konferansen
NTL Ung-konferansen avholdes årlig, fortrinnsvis innen utgangen av 1. kvartal. Innkalling og forslag til
sakliste sendes ut senest to måneder før konferansen, mens endelig sakliste og saksdokumenter skal
gjøres tilgjengelig for representantene tre uker før konferansen.
For å være valgbar som representant til NTL Ung-konferansen må man være medlem og ikke eldre
enn 35 år det året konferansen avholdes, eller studentmedlem.
Representanter på NTL Ung-konferansen fordeles mellom valgte representanter fra foreninger,
landsforeninger og studenter. Det kan velges like mange vararepresentanter som det antall
representanter hver forening og landsforening har. Landsforeningene og foreningene må melde inn
representanter senest fem uker før konferansen. Det oppfordres til at unge medlemmer gis mulighet
til selv å velge representanter.
Foreningers og landsforeningers representasjonsrett regnes på grunnlag av antall betalende NTL
Ung-medlemmer ved utløpet av foregående år (31.12.XX), etter følgende regler:
Inntil 100 NTL Ung-medlemmer: 1 representant pr. påbegynte 50
Fra 101 til 300 NTL Ung-medlemmer: 1 representant pr. påbegynte 100
Fra 301 NTL Ung-medlemmer og videre: 1 representant pr. påbegynte 200
Og videre 1 representant for pr. påbegynte 200 NTL Ung-medlemmer.

Studentmedlemmenes representasjonsrett regnes ut på grunnlag av antall betalende
studentmedlemmer ved utløpet av foregående år (31.12.XX) etter følgende regler: En representant
pr. 50 studentmedlemmer, oppad begrenset til 30 representanter.
Medlemmene av styret i NTL Ung kommer i tillegg som representanter på NTL Ung-konferansen. Alle
medlemmer som ikke er eldre enn 35 år kan melde seg på NTL Ung-konferansen, men innvilges ikke
tale-, forslags- og stemmerett i de sakene hvor det skal fattes vedtak. Alle studentmedlemmer kan
melde seg på konferansen. Dersom det er flere påmeldte studentmedlemmer enn antall plasser som
representanter, velges studentrepresentantene av og blant de påmeldte studentmedlemmene.
Representantene bør gjenspeile antallet medlemmer ved de ulike studiestedene. Forbundsstyret kan
vedta nærmere bestemmelser for valg av studentrepresentanter til NTL Ung-konferansen.
1.1 NTL Ung-konferansen skal:
● vedta sakliste og dagsorden
● fastsette forretningsorden for NTL Ung-konferansen
● føre protokoll og godkjenne denne, enten selv eller med fullmakt til styret behandle NTL Ungs
beretning
● vedta NTL Ungs handlingsplan og budsjett, samt behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført
opp på saklista
● velge styre for NTL Ung, herunder frikjøpte tillitsvalgte og varamedlemmer i prioritert rekkefølge,
valgkomité, samt medlemmer til evt. andre råd og utvalg
● i landsmøteår, behandle sakene til landsmøtet, eventuelle forslag til landsmøtet og velge
representanter for studentmedlemmene til landsmøtet
● velge studentobservatør til landsstyret Styret i NTL Ung har ikke stemmerett ved behandling av
beretningen.
Protokoll fra NTL Ung-konferansen skal sendes forbundet.
2. Styret i NTL Ung
Styret i NTL Ung består av minst sju og høyst ni medlemmer, hvorav leder, nestleder og et
styremedlem utgjør arbeidsutvalget. I arbeidsutvalget skal både studentmedlemmer og yrkesaktive
medlemmer være representert.
I tillegg velges tre fast møtende varaer. For å være valgbar til styret i NTL Ung kan man ikke være
eldre enn 35 i perioden man velges for. Ved valg til styret i NTL Ung skal begge kjønn være
representert med minst 40 prosent, og sammensetningen av styret bør gjenspeile mangfoldet i
medlemsmassen. Hverken studentmedlemmer eller yrkesaktive medlemmer skal ha færre enn tre
representanter i styret.
Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Styret i NTL Ung foretar
suppleringsvalg etter innstilling fra valgkomiteen, der dette er nødvendig.
Leder, velges for ett år, øvrig styre med vara kan velges for 1 år, eller 2 år dersom konferansen gjør
vedtak om dette.
NTL Ung gis kontorplass og leder lønnes av forbundet.

Leder og eventuelt andre tillitsvalgte som er frikjøpt i hel stilling for å ivareta verv i NTL Ung kan ikke
inneha andre verv i NTL eller LO, unntatt verv oppnevnt i kraft av disse vervene.
Styrets oppgaver gjennom perioden er å arbeide innenfor de rammer og retningslinjer som NTL Ungkonferansen fastsetter.
Styret skal prioritere å:
● avholde kurs på ulike nivåer for NTL Ungs medlemmer
● samle ungdomstillitsvalgte på tvers av foreninger og landsforeninger
● ha aktiviteter og vervetiltak rettet mot studenter og unge arbeidstakere
● arbeide for å etablere og følge opp studentgrupper på studiestedene
● arbeide for å bedre medlemstilbud tilpasset målgruppen
● utarbeide forslag til budsjett for kommende år innen utgangen av november
● jobbe for at landsforeninger og foreninger i NTL får opprettet egne Ung-utvalg
3. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder og et styremedlem, der både studentmedlemmer og
yrkesaktive medlemmer skal være representert. AU står for den daglige driften av NTL Ung, og
forbereder saker til styret. Styret i NTL Ung skal orienteres om alle beslutninger som fattes av
arbeidsutvalget.
4. Studentgrupper
Styret i NTL Ung kan opprette studentgrupper. Studentgruppene ledes av et valgt styre med hjelp fra
frikjøpte studenttillitsvalgte i de studentbyene det finnes. NTL Ung styret fastsetter nærmere
retningslinjer for studentgrupper.
5. Valgkomité
NTL Ung-konferansen skal velge en valgkomité for kommende periode, bestående av én leder, to
medlemmer og to vararepresentanter. Valgbare er studentmedlemmer og yrkesaktive medlemmer
som ikke er eldre enn 35 år i perioden man velges for. Valgkomitéens oppgave er å innstille
kandidater til NTL Ung-styret, inkludert fordeling av eventuelt frikjøp ut over leders frikjøp,
eventuelle frikjøpte studenttillitsvalgte og studentobservatør til landsstyret. Valgkomitéens innstilling
til NTL Ung-konferansen skal gjøres tilgjengelig en uke før konferansen. Ved eventuelle
suppleringsvalg skal valgkomitéen levere en innstilling til styret.
6. Lønn
Leder og andre frikjøpte i NTL Ung får sin lønn fastsatt av Landsstyret etter forslag fra Landsstyrets
forhandlingsutvalg. Pr. 1. mai 2017 har Landsstyrets fastsatt lønnen for leder av NTL Ung til
lønnstrinn 53 og for nestleder lønnstrinn 52. Dersom man har permisjon fra høyere lønnet stilling, gis
tilsvarende lønn som man har i ordinær stilling, oppad begrenset til høyeste lønn for
forbundssekretærer.
7. Endringer av mandat og retningslinjer
Endringer av mandat og retningslinjene blir vedtatt av landsstyret.

Vedtatt av Landsstyret 17. oktober 2018

