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SÆRVEDTEKTER FOR NTL FORSVAR 

NTL Forsvar er et formelt organisasjonsledd innenfor Norsk 

Tjenestemannslag. 

Landsforeningen organiserer sivilt personell, OR 2-4, sivile og militære 

lærlinger i etatene; Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell, Forsvarets 

forskningsinstitutt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

 

Særvedtektene benyttes som et tillegg til Normalvedtekter for 

organisasjonsledd i Norsk Tjenestemannslag, er sist vedtatt på 

landsforeningens representantskapsmøte 5.-6. mai 2020 og godkjent av 

NTLs forbundsstyre (27. august 2020). 

 

 

§ 1 

Landsforeningens navn 

(Normalvedtektenes § 2.2) 

 

Landsforeningens navn er fastsatt av forbundet og er NTL Forsvar. Endring 

av navnet kan kun gjøres forbundet og da kun etter vedtak gjort av 

landsforeningens representantskap med 2/3 flertall. 

 

 

 

§ 2 

Landsforeningens oppbygging og organer 

(Normalvedtektenes § 2.2) 

 

 

Landsforeningens oppbygging 

Landsforeningen består av lokalavdelinger, som er formelle 

organisasjonsledd under landsforeningen. Avdelingene organiserer ansatte i 

virksomheter på en eller flere arbeidsplasser innenfor et nærmere fastsatt 

geografisk område. Avdelingens høyeste besluttende organ er årsmøtet. 

Styret i lokalavdelingen forvalter den daglige ledelsen i avdelingen. 

 

Landsforeningens besluttende organer er representantskapsmøtet, styret og 

arbeidsutvalget. I tillegg har landsforeningen et sekretariat, kontaktutvalg og 

mulighet til å opprette grupper og utvalg. 

 

1. Sekretariatet 

Til å forestå den daglige virksomheten er det opprettet et sekretariat 

som besettes etter behov og innenfor landsforeningens økonomiske 

muligheter.  
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Landsforeningens sekretariat har kontor i Oslo og ledes av 

landsforeningens leder. Nestleder skal fortrinnsvis være en av de 

lønnede tillitsvalgte ved sekretariatet. 

 

Lønnede tillitsvalgte på sekretariatet velges av ordinært 

representantskap. Mellom ordinære representantskap velger 

landsforeningens styre sekretærer/saksbehandlere. 

 

Sekretariatet har ansvar for den daglige virksomheten som knytter seg 

til rådgivning, forhandlinger, saksbehandling, medlemsinformasjon og 

andre oppgaver som bestemmes av landsforeningens besluttende 

organer. 

 

Styret fastsetter om nødvendig instruks for fastlønte tillitsvalgte og 

tilsetter eventuelt nødvendig ekstrahjelp innenfor fullmakter gitt av 

representantskapet. 

 

2. Kontaktutvalg 

Innen fylker/regioner bør det etableres kontaktutvalg med deltakelse 

fra aktuelle avdelinger/grupper som er tilsluttet landsforeningen. 

 

Blant de aktuelle utpeker landsforeningen styre en kontaktperson. 

 

Kontaktutvalget skal bl.a.  

• Fremme samarbeid mellom avdelingene 

• Drøfte saker av felles interesse 

• Samarbeide om kurs- og studievirksomhet 

• Utveksle erfaringer med tanke på økt aktivitet 

 

Kontaktutvalget er et uformelt organ og kan ikke foreta økonomiske 

disposisjoner eller fatte vedtak som binder landsforeningens formelle 

organisasjonsledd. 

 

 

Grupper/utvalg 

En gruppe er et uformelt organisasjonsledd og er en sammenslutning 

av medlemmer på arbeidsplassen og skal virke som kontaktpunkt og 

bindeledd mellom medlemmene på arbeidsplassen og styret i den 

landsforening/avdeling/forening som har opprettet gruppen, og mot 

arbeidsplassens administrasjon. En gruppes arbeidsoppgaver, 

økonomi og arbeidsinstruks fastsettes av det organisasjonsleddet som 

har opprettet gruppen. Økonomi fordeles i henhold til oppgaver hvor 

aktivitet bør være styrende. 

Det er krav om dokumentasjon for utgifter som skal dekkes. 
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Til å ivareta spesielle oppgaver kan landsforeningen i nødvendig 

utstrekning opprette utvalg. 

Styret oppretter og nedlegger utvalg etter behov. 

 

 

 

                                                § 3 

                                Representantskapsmøte 

                                (Normalvedtektenes § 2.3) 

 

1. Ordinært representantskapsmøte avholdes hvert annet år. 

 

2. Avdelingene har rett til å delta etter følgende regler: 

• hver avdeling kan velge en representant 

• avdelinger med mer enn 100 medlemmer kan velge ytterligere en 
representant 

• avdelinger med mer enn 200 medlemmer kan velge ytterligere en 
representant 

• avdelinger med mer enn 300 medlemmer kan velge ytterligere en 
representant 

• avdelinger med mer enn 400 medlemmer kan velge ytterligere en 
representant  

 

Representasjon er basert på antall betalende medlemmer pr. 31. 

desember året før representantskapet. Valgbar som representant er 

bare de som har vært medlem i landsforeningen minst tre måneder 

før valg foretas. 

Ingen avdeling kan ha mer enn fem – 5 – representanter.  

3. Annen deltakelse: 

Valgkomiteens fastemedlemmer skal inviteres til 

representantskapsmøtet med tale- og forslagsrett. Styret kan 

invitere gjester som gis talerett under møtet. 

 

Nivå 1 og 2 tillitsvalgte i etatene skal inviteres til 

representantskapsmøtet med talerett. 

 

4. Representantskapsmøtet skal: 

• Velge to regnskapskyndige revisorer med to vararevisorer når 

landsforeningen ikke benytter autorisert revisor 

• Velge en valgkomite med fem faste og to varamedlemmer som 

skal 

a. Innstille kandidater til nytt styre og 

organisasjonssekretærer samt framlegge innstillingen 

for representantskapsmøtet. 
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b. Innstille kandidater til revisorer og framlegge 

innstillingen for representantskapsmøtet. 

c. Innstille kandidater til Valgkomite og framlegge 

innstillingen for representantskapsmøtet. 

d. I landsmøte- år innstilles kandidater til 

landsmøtedelegasjon for representantskapsmøtet. 

e. Innstille ovenfor styret kandidater ved eventuelle 

suppleringsvalg.  

  

Medlemmer av valgkomiteen kan ikke være medlemmer av styret. 

 

 

 

§ 4 

Landsforeningens styre 

 

1. Styret er Landsforeningen høyeste organ mellom to 
representantskapsmøter og består av 9 medlemmer og 4 
varamedlemmer. To varamedlemmer innkalles fast til styremøtene.  

 

2.     Styret innkalles når arbeidsutvalget bestemmer, dog minst fire 
ganger i året. Styret skal innkalles når minst fire styremedlemmer 
krever det. 

 

3.     Blant styrets medlemmer velges det en studieleder, en 
verveansvarlig og en ungdomstillitsvalgt samt et informasjonsutvalg 
bestående av inntil 3 medlemmer med inntil 2 varamedlemmer.  

 

4.     Styret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte tillitsvalgte. 
 

  Avdelingene skal gis anledning til å komme med forslag til 
valgkomiteen, som også kan kontakte aktuelle kandidater på eget 
initiativ. 

 

 

§ 5 

Landsforeningens arbeidsutvalg 

 

1. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, sekretær og 
kasserer. Arbeidsutvalget kaller inn andre styremedlemmer ved 
behov. 
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2. Arbeidsutvalget leder landsforeningens virksomhet mellom 
styremøtene. Denne virksomheten skal være i 
overensstemmende med Landsforeningens og NTLs vedtekter 
samt representantskapet og styrets vedtak. 

 

 

 

§ 6 
Fordeling av kontingent mellom landsforening og lokalavdelinger 

 

Av de totale kontingentinntektene overfører forbundet 29% til 

underliggende organisasjonsledd (landsforening og lokalavdelinger). Av 

disse overføres i NTL Forsvar 19,5/29 (67,24%) til landsforeningen og 

9,5/29 (32,76%) til lokalavdelingene. 

 

 

§ 7 

Særkontingent 

 

NTL Forsvar medlemmer innbetaler en tilleggskontingent på 0,06 % 

etter samme grunnlag som NTLs kontingent. 

 

 
 

 
 

 


