
 

 
Til  

NTLs landsforeninger, foreninger,  
avdelinger og fylkesutvalg  
 
Sendes også NTLs forbunds- og landsstyre,   A-rundskriv nr.: 7/2021 
kontrollkomité og revisor, LO Stat og  
distriktskontorene til LO Stat,  
LO, AOF og NTL Ung   

 
          Dato: 6.9.2021 
  
 
NORSK TJENESTEMANNSLAGS 20. LANDSMØTE, 7.-11. NOVEMBER 2022 
 
NTL ønsker med dette å informere om fristene som gjelder for fremming av forslag til NTLs 
landsmøte neste år. I henhold til vedtektenes § 10.3 har foreninger, landsforeninger, 
avdelinger, NTL Ung, landsstyret og forbundsstyret rett til å fremme forslag for landsmøtet. 
 
Avdelingene har også forslagsrett, men forslagene fra avdelingene må sendes de respektive 
landsforeninger og foreninger for koordinering, innstilling og samlet oversendelse til 
forbundsstyret. Vedtektenes § 10 fastsetter fristen for forslag. Forslagfristen for 
landsforeninger, foreninger og NTL Ung er 7 måneder før landsmøtet holdes, dvs. 7. 
april 2022.  
 
For å få like forslagsfrister i alle organisasjonsledd, jfr. vedtektenes § 10.3, har 
forbundsstyret i sitt møte 7. juni 2021 fastsatt avdelingenes frist for oversendelse av 
forslag til landsforeningen/foreningen til 7. mars 2022.  
 
Foreløpig saksliste til landsmøtet 2022 skal behandles i landsstyrets møte i oktober 2021, og 
sendes ut sammen med innkalling i A-Rundskriv nr.1/2022. I utgangspunktet gir vedtektene 
mulighet til å sende inn alle typer forslag til landsmøtet. Forbundet henstiller imidlertid 
organisasjonsleddene om bare å sende inn generelle og prinsipielle forslag. 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.  
 
Fristen for å fremme forslag til valgene fastsettes av den landsmøtevalgte valgkomiteen. 
Foran nevnte frist gjelder derfor ikke valgene. A-rundskriv nr. 1 2022 vil inneholde praktiske 
opplysninger om landsmøtet, blant annet hvordan forslagene skal fremmes. Det planlegges 
også for dette landsmøtet å benytte elektroniske systemer.  
 
Dagens Prinsipp- og handlingsprogram og vedtektene finner dere ved å trykke på de enkelte. 
 
Med hilsen   
NORSK TJENESTEMANNSLAG 

 
Kjersti Barsok     Bente M. N. Holt 
forbundsleder     hovedkasserer 

https://www.ntl.no/artikkel/203890
https://www.ntl.no/Content/197898/cache=20182112154104/Vedtekter%202019_2022_nett.pdf

