
RETNINGSLINJER FOR PRAKTISK GJENNOMFØRING AV URAVSTEMNING I 

NTL (VEDTATT I NTLS FORBUNDSSTYRE 5 DESEMBER 2019 SAK 195/19  

INNLEDNING 
Retningslinjene for uravstemning gjelder for saker hvor NTLs forbundsstyret har besluttet 

uravstemning og hvor avstemningen kun omfatter NTLs medlemmer. Til grunn for retningslinjene 

ligger NTLs vedtekter §§ 22 og 24.  

Retningslinjene gjelder for avstemning over tarifforslag, uravstemninger over forbundets 

direkteavtaler, og for uravstemninger som ikke berører andre forbund eller når det ikke er besluttet 

samordnet oppgjør. Tarifforslag skal som regel legges frem for de medlemmer som interessetvisten 

gjelder. 

Retningslinjene gjelder også ved uravstemninger over andre viktig saker som forbundsstyret har 

fattet vedtak om å legge ut til uravstemning og hvor avstemningen kun omfatter NTLs medlemmer, 

med mindre LO har fattet vedtak knyttet til gjennomføringen av uravstemningen. Slik uravstemning 

kan holdes i alle eller i bestemte organisasjonsledd.  

BESLUTNING OM URAVSTEMNING 
Uravstemninger, kan være besluttet av LO, LO Stat eller forbundsstyret i NTL.  

Tarifforslag skal som regel legges fram for de medlemmer som interessetvisten gjelder. I tillegg kan 

forbundsstyret gjøre vedtak om uravstemning i andre viktige saker.  

Uravstemningen kan holdes i alle eller bestemte organisasjonsledd. Uravstemningen skal være 

hemmelig og ordnes slik at alle medlemmer kan avgi stemme.   

Lokale organisasjonsledd som ønsker å gjennomføre uravstemning i en sak sender søknad til NTLs 

forbundsstyre, med redegjørelse for avstemningsgrunnlaget og hvem som har stemmerett i 

avstemningen. Forbundsstyret fatter beslutning om uravstemningen skal gjennomføres, og om 

avstemningsgrunnlaget. Avslag på søknad om å gjennomføre uravstemning kan ankes inn for NTLs 

Landsstyre. Dersom det skal gjennomføres en uravstemning i et lokalt organisasjonsledd skal denne 

foregå ved bruk at forbundets system for avstemning.     

URAVSTEMNING PÅ PAPIR ELLER ELEKTRONISK AVSTEMNING 
Uravstemning i NTL skal fortrinnsvis avholdes elektronisk.  

Dersom forholdende gjør det nødvendig kan avstemningen gjennomføres på papir etter følgende 

prosedyre:  

1. Avstemningen skal foregå slik at medlemmene får tilsendt skriftlig informasjon om 

avstemningsgrunnlaget sammen med to konvolutter, en til stemmeseddelen, og en større 

konvolutt med navnet på stemmegiver angitt utenpå.  

2. Stemmen avgis i den lille konvolutten som legges i den store konvolutten med navnet på 

stemmegiver.  
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3. Konvoluttene sjekkes opp i forhold til om stemmegiver er stemmeberettiget, stemmegiver 

opplyses om at det ikke er anledning til å endre avgitt stemme, og stemmen legges deretter i 

stemmeurnen.  

4. Etter utløpet av uravstemningsfristen åpner stemmestyret stemmeurnen. Deretter skal den 

ytterste konvolutten med navnet på, skilles fra stemmekonvolutten, og de to konvoluttene blir 

lagt i hver sin haug. På denne måten sikrer man at stemmeseddel ikke kan identifiseres med 

stemmegiver.  

5. Stemmestyret teller deretter opp de avgitte stemmer og rapporterer resultatet inn til 

forbundskontoret eller det organ som administrerer avstemningen.   

AVSTEMNINGSGRUNNLAG OG FRISTER 
Dersom det skal stemmes over et meklingsforslag, setter mekleren i samråd med partene frist for 

når avstemningsresultatet skal foreligge.  Alle stemmeberettigede skal få adgang til å gjøre seg kjent 

med meglingsforslaget i dets helhet, avstemningen skal bare gjelde meglingsforslaget, avstemningen 

skal være hemmelig og skriftlig med rene ja- og nei-stemmer, det skal gis skriftlig melding til 

meglingsmannen om resultatet med opplysninger om stemmefordeling og deltagelse i tilfelle 

forkastelse. Ingen deler av resultatet må offentliggjøres før riksmekleren har kunngjort 

hovedresultatet.  

Ved avstemninger over tarifforslag (vedtektenes §22) fastsetter forhandlingsutvalget sammen med 

motparten fristen for å gi beskjed om resultatet av avstemningen. Avstemningsgrunnlaget er 

protokollen fra forhandlingene. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig med rene ja- og nei-

stemmer. 

NTLs forbundsstyre fatter vedtak om frister og avstemningsgrunnlag for andre uravstemninger 

(vedtektenes § 24) blant NTL s medlemmer.  Forbundsstyret fatter også beslutning om det skal være 

anledning til å stemme blankt i avstemningen. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig.  

ADGANG TIL Å STANSE EN PÅGÅENDE URAVSTEMNING 
En avstemning kan bare stanses dersom det foreligger feil i avstemningsmaterialet, eller det blir 

endringer i de forhold medlemmene skal ta stilling til, for eksempel ved at det blir forhandlet frem 

tillegg/endringer i forhold til avtalen som er lagt ut til avstemning.   

Avgjørelsen om en påbegynt avstemning skal stanses eller ikke, tas av det organ som har initiert 

uravstemningen og skal håndtere resultatet av den.   

Dersom uravstemningen omhandler en tariffrevisjon, skal de berørte forbund/forhandlingsutvalg får 

anledning til å uttale seg før en slik beslutning tas.  

Dersom uravstemningen omfatter et meklingsforslag må stans av uravstemning, 

uravstemningsgrunnlag for ny avstemning og eventuelt utsatt frist avklares med mekleren.  

Ved andre uravstemninger som er besluttet av forbundsstyret skal det berørte organisasjonsledd få 

anledning til å uttale seg før en beslutning tas.   

BRUK AV STEMMESTYRE OG AVSTEMNINGSANSVARLIGE   
NTLs forbundsstyre kan om nødvendig oppnevne et stemmestyre, eller selv være stemmestyre, for 

en avstemning forbundsstyret er ansvarlig for gjennomføringen av.  
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I henhold til NTLs vedtekter § 24 nr. 6 kan det utpekes avstemningsansvarlige i det enkelte 

organisasjonsledd. Avstemningsansvarlig utpekes av og blant de medlemmer som har stemmerett i   

avstemningen. Avstemningsansvarlig skal ha innsyn i hvor mange som har stemt til enhver tid 

underpågående avstemning, men ikke hvem som har stemt.  

BESTEMMELSER OM TAUSHETSPLIKT  
Forbundsstyret eller stemmestyret har taushetsplikt i alle forhold som vedrører avstemningen, med 

unntak av selve resultatet. Det samme gjelder andre som får innsyn i slike forhold.   

AVSTEMNINGSOMRÅDER MED FÆRRE ENN 5 STEMMEBERETTIGEDE 
For å tilstrekkelig anonymitet gis det ikke innsyn i andel avgitte stemmer under pågående 

avstemning i områder med færre enn 5 stemmeberettigede.      

Dersom stemmegivingen kun er rådgivende og stemmetallene må fremlegges for besluttende organ, 

behandles stemmetallene slik at personvernet til stemmegiverne blir ivaretatt.   

Publisering av avstemningsresultat i områder med færre enn 5 stemmeberettigede meddeles som Ja 

eller Nei til det fremlagte forslag, ikke med stemmetall.  

GODKJENNING AV AVSTEMNINGSRESULTAT 
Hvis avstemningsresultatet over et tarifforslag innebærer at flertallet av de stemmeberettigede har 

stemt for (eller mot), er forslaget vedtatt (eller forkastet). Hvis dette vilkåret ikke er oppfylt, er 

avstemningen kun bindende hvis 2/3 eller mer av de stemmeberettigede har deltatt. Hvis dette 

vilkåret heller ikke er oppfylt, er avstemningen rådgivende. I slike tilfeller sender forbundsstyret 

melding med innstilling til LOs sekretariat om forslaget bør vedtas eller forkastes. 

For andre avstemninger kreves av minst 1/3 at de saken gjelder har deltatt i avstemningen for at 

resultatet skal være avgjørende. I motsatt fall er avstemningen rådgivende for forbundsstyret.  

KUNNGJØRING AV AVSTEMNINGSRESULTAT 
Kun det organisasjonsledd som tar beslutning om avstemning kan gjøre resultatet kjent. 

Avstemningsresultater skal ikke kunngjøres før de er godkjent, og eventuelt meddelt motparten i 

tariffsaker, eller er ferdigbehandlet i det organ som har initiert uravstemningen.   

Ved avstemning er over meklingsforslag må ingen deler av avstemningsresultatet offentliggjøres før 

riksmekleren har kunngjort hovedresultatet. 

INNSYN I AVSTEMNINGSRESULTAT FOR NTLS FORBUNDSSTYRE OG KONTROLLKOMITE  
NTLs Forbundsstyre får oversikt over avstemningsresultatet for de avstemninger de er ansvarlige for.  

Forbundsstyret kan også om nødvendig be om å få tilgang til avstemningsresultat fordelt på 

Landsforenings- og Foreningsnivå. Oversikten deles da ut i papirform ved møtets start, og samles inn 

ved møtets avslutning.  

Kontrollkomiteen skal om nødvendig kontrollere opptelling, og gis innsyn i den grad det er 

nødvendig for å få ivaretatt kontrollansvaret. Kontrollkomiteen underlegges samme taushetsplikt 

som forbundsstyret eller stemmestyret.   
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INNSYN I AVSTEMNINGSRESULTAT FOR NTLS LANDSFORENINGER OG FORENINGER 
Landsforeninger og foreninger kan etter søknad til forbundets administrasjon få innsyn i 

avstemningsresultat for egne medlemmer.  Det er en forutsetning for innsyn at organisasjonsleddet 

som ønsker informasjonen angir formålet opplysningene skal brukes til. Landsforeninger og 

foreninger som får tilgang til avstemningsresultat og deltakelse underlegges samme taushetsplikt 

som forbundsstyret eller stemmestyret har jfr.  vedtektenes § 24 nr. 7. Innsynet begrenses til styret i 

landsforeningen.  

Avslag om innsyn i avstemningsresultat for landsforeninger og foreninger kan ankes inn for 

forbundsstyret til endelig beslutning. 

OFFENTLIGGJØRING AV AVSTEMNINGSRESULTAT  
Riksmekleren offentliggjør resultatet av avstemninger over meklingsforslag.   

LO offentliggjør avstemningsresultater for avtaler i NHO området og Virke HSH.  

LO Stat offentliggjør avstemningsresultat for LOs medlemmer i det statlige tariffoppgjøret og i 

Spekteroppgjørene. 

For avstemninger i det statlige tariffoppgjøret og Spekteroppgjørene opplyses det om 

avstemningsresultatet blant NTLs medlemmer(Ja eller Nei)  dersom LO Stat gir anledning til dette.  

NTLs forbundskontor offentliggjør avstemningsresultatet i øvrige tariffsaker (Ja eller Nei) 

NTLs forbundsstyre offentliggjør avstemningsresultatet i saker forbundsstyret har vedtatt å sende på 

uravstemning (Ja eller Nei).  

OPPBEVARING AV AVSTEMNINGSRESULTAT 
Både ved elektroniske uravstemninger og der hvor avstemningen foregår ved bruk av stemmesedler, 

skal elektroniske data eller stemmesedler oppbevares på en sikker måte i minst to måneder, og slik 

at resultatene kan kontrolleres av det organet som er gitt slikt ansvar. 

Etter oppbevaringsperioden lagres resultatet brutt ned på stemmemobiliseringsområde i NTLs 

saksbehandlingssystem for periodisk avlevering til Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv. 

Avstemningen slettes fra uravstemningssystemet, og manntall og grunnlagsfiler slettes. 

KONTROLLKOMITEENS RETT TIL Å KONTROLLERE OPPTELLING 
Kontrollkomiteen skal om nødvendig kontrollere opptelling av avstemninger som er initiert av NTL 

og foretas av og blant NTLs medlemmer.  
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VEDLEGG (HYPERLENKER)  

NTLs vedtekter 2019-2022 (Uravstemning § 22 - §24) 

LOs vedtekter (§ 15 Avstemning over tarifforslag – arbeidsstans) 

LO Stats vedtekter (Uravstemning over tariff-forslag § 9 nr. 9 og 10) 

Fafo-rapport 2012:15 – Bruk av Uravstemning i LO Stat 

Datatilsynets veiledere om personvern 

Arbeidstvistlovens §§ 26 og 27 om avstemning om avstemning over meklingsforslag, jfr. 

tjenestetvistlovens § 18 annet ledd.  

https://ansatt.oslomet.no/sjekkliste-anonymisering  

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk/veiledere/anonymisering-veileder-

041115.pdf  

 

https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=127372
https://www.lo.no/contentassets/6fb1ec45906c4613a4c9037d4e45869e/los_vedtekter_2017-2021.pdf
http://www.lostat.no/om-lostat/formal-og-vedtekter-article36-118.html
https://www.fafo.no/index.php/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/uravstemning-i-lo-stat
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-01-27-9/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
https://ansatt.oslomet.no/sjekkliste-anonymisering
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf
https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk/veiledere/anonymisering-veileder-041115.pdf

