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OM LANDSSTYRETS INNSTILLINGER TIL FORSLAGENE 

Alle forslag har en overskrift som viser forslagsnummer og forslagsstiller, og en fargekode for landsstyrets 
innstilling til høyre. Landsstyrets begrunnelse for innstillingen ligger på slutten av forslaget. 

Vi gjør oppmerksom på at nummereringen på forslagene er endret etter landsstyrets behandling i juni 2022 
med at de tre første siffer er fjernet.

  Tiltres Betyr at forslaget støttes og at tekst tas inn i sin helhet i ny linjert versjon 

  Anses ivaretatt Betyr at andre forslag/annen tekst dekker intensjonen i forslaget 

  Anses delvis ivaretatt  Betyr at andre forslag/annen tekst dekker deler av intensjonen i forslaget 

  Tiltres ikke Betyr at forslaget ikke støttes   

  Oversendes Betyr at forslaget blir oversendt til videre til instans landsstyret mener er egnet  

   Landsstyret  Dette er landsstyrets forslag til landsmøtet, eventuelle stemmer mot står i parantes        
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SAK 8.1 ØVRIGE FORSLAG - INNKOMNE FORSLAG 

 Forslag 36 NTL NAV Møre og Romsdal   Oversendes forbundsstyret 

Forslag: Kursstøtte til kortkurs økes fra inntil 40 deltakere til 60 deltakere. 

Begrunnelse: Mer konkret og forpliktende

Landsforeningens innstilling: Forslaget tiltredes. Begrunnelse: Det finnes både små og store  
organisasjonsledd i NTL og medlemmer i alle organisasjonsledd uavhengig av størrelse bør ha mulighet til å 
delta på kurs. Muligheten til å arrangere kurs er avhengig av hvordan kursstøtten er lagt opp. Slik den er i dag vil 
mange medlemmer i større organisasjonsledd ikke få mulighet til å delta på kurs da  
organisasjonsleddene ikke har økonomi til å ha langt flere kursdeltakere enn det gis støtte til.

Landsstyrets begrunnelse: Forslagets intensjon om høyere aktivitet i organisasjonsleddene støttes, men det er 
forbundsstyret som vedtar retningslinjer for OU-midlene og Aktivitetsfondet. 

 Forslag 37 NTL NAV   Oversendes forbundsstyret 

Forslag: Støtte fra aktivitetsfondet Organisasjonsleddene kan en gang i året gis støtte tilsvarende  
dagsatsen for OU-midler til inntil 150 deltakere på et kortkurs på inntil to dager.

Landsstyrets begrunnelse: Forslagets intensjon om høyere aktivitet i organisasjonsleddene støttes, men det er 
forbundsstyret som vedtar retningslinjer for OU-midlene og Aktivitetsfondet. 

 Forslag 38 NTL NAV Trøndelag   Oversendes forbundsstyret 

Forslag: Det gis støtte til en konferanse med overnatting årlig hvor 40% av betalende medlemmer kan delta 
maks 2 dager. OU-fondet gir støtte til 40 deltakere med kr 550,- pr. dag. For resterende deltakere dekker aktiv-
itetsfondet kr. 550,- pr. dag pr. deltaker.

Landsforeningens innstilling: Forslaget anses ivaretatt i forslag fra NTL NAV på samme tema.

Landsstyrets begrunnelse: Forslagets intensjon om høyere aktivitet i organisasjonsleddene støttes, men det er 
forbundsstyret som vedtar retningslinjer for OU-midlene og Aktivitetsfondet.

 Forslag 39 NTL NAV Møre og Romsdal   Tiltres ikke 

Forslag: Forbundet står for oppmerksomhet til alle medlemmer til advent.

Landsforeningens innstilling: Forslaget tiltredes ikke. Begrunnelse: NTL NAV mener det ikke vil være  
fornuftig bruk av forbundets midler å sende ut gave til alle medlemmene årlig. Dette vil også være svært ressur-
skrevende å administrere og distribuere. Det er mer naturlig at organisasjonsleddene selv vurdere om og når det 
skal gis oppmerksomhet til medlemmene.

Landsstyrets begrunnelse: Det er mer naturlig at lokale organisasjonsledd administrerer denne typen oppmerk-
somhet til medlemmene, og det er ikke alle medlemmer som feirer jul.  
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 Forslag 324 NTL NTNU   Oversendes forbundsstyret 

Forslag: Dagskurs/konferanser: Må være minimum to timer for å være støtteberettiget. Støtten økes fra kr 250,- 
per deltaker til kr 300,- per deltaker. Timeantallet inkluderer ikke pauser. Det gis støtte til maks 80 deltakere per 
dagskonferanse Kortkurs uten overnatting: Kortkurs uten overnatting må være minimum seks timer per dag, og 
gå over to datoer. Støtten for kortkurs uten overnatting økes fra kr 250,- per deltaker til kr 300,- per deltaker per 
dato. Kortkurs med en overnatting (to kalenderdatoer) må være minimum åtte timer. Kortkurs med to overnat-
tinger (tre kalenderdatoer) må være minimum tolv timer. Timetallet inkluderer ikke pauser. Støtten for kortkurs 
med overnatting økes fra kr 550,- per deltaker per dato til kr 650,- per deltaker per dato. fra kr 550, -per deltaker 
til kr 650,- per deltaker.

Landsstyrets begrunnelse: Forslagets intensjon om høyere aktivitet i organisasjonsleddene støttes, men det er 
forbundsstyret som vedtar retningslinjer for OU-midlene og Aktivitetsfondet. 

 Forslag 549 NTL Ledere   Oversendes administrasjonen 

Forslag: Intensjonsavtale om om LO-favørs forsikringstilbud til medlemmer LO Favørs ulike forsikringer inkludert 
den obligatoriske kollektiv hjem/innboforsikring er et viktig tilbud i rekruttering av nye  
medlemmer. Forsikringene er normalt konkurransedyktige på de fleste områder. Nye medlemmer som ønsker 
andre forsikringer fra LO Favør, opplever at de får et meget godt tilbud. Mange opplever imidlertid at dette er et 
«inngangs-tilbud» og at prisstigningen fra første til andre årer meget høy – langt høyere enn  
ordinær prisstigning og prisstigning for øvrig på forsikringene. LO Favør må derfor ha en garantiordning som gjør 
at medlemmer ikke opplever dette ved inngåelse av forsikringsavtaler.

Landsstyrets begrunnelse: NTL har representanter i LO-favør programmet som jobber systematisk og kontinuerlig 
med å utvikle forsikringsvilkårene. Bank- og forsikringsvilkårene baserer seg på en individuell vurdering av hvert 
enkelt medlem og derfor kan ulike medlemsgupper i LO oppleve å få ulike bank- og  
forsikringsvilkår. Solidaritet, og at alle medlemmer i LO har tilgang til like produkter, er et viktig prinsipp for oss i 
LO. 

 Forslag 616 NTL OsloMet   Overføres til sak 7 Vedtekter 

Forslag: Forslag til nytt navn fra Anniken Bakke, NTL OsloMet: SOLID

Landsforeningens innstilling: Tiltredes ikke

Landsstyrets begrunnelse: NTLs navn framkommer av vedtektenes § 1, og forslaget overføres til  
behandling under sak 7.

 Forslag 701 NTL Politiets fellestjenester   Overføres til sak 7 Vedtekter 

Forslag: Ber om at det velges om det i tekst skal stå tall i form av siffer eller bokstaver, både i vedtektene og i 
normalvedtektene. Slik det står nå brukes siffer og bokstaver om hverandre, og ser veldig rotete ut. Når man 
henviser til paragrafer, datoer og lignende skal man selvfølgelig bruke siffer. Eksempel: 1/2 års eller et halvt års, 
5. vara eller femte vara, velges for 2 år eller to år, etc.

Landsforeningens innstilling: Støttes

Landsstyrets begrunnelse: Forslaget omhandler strukturen i vedtektene, og overføres til behandling under sak 7.
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 Forslag 713 NTL Forskningsinstitutter   Tiltres ikke 

Forslag: • LO-favør bør vurdere å bytte forsikringsselskap for igjen å bli best på gunstige og trygge  
forsikringsavtaler og ikke minst fornøyde medlemmer. • For å få en oversikt over omfanget av misfornøyde og 
fornøyde kunder, så bør LO-favør kjøre en anonym spørreundersøkelse blant sine medlemmer.

Landsstyrets begrunnelse: Det å skifte forsikringsselskap vil ikke tjene medlemmene slik situasjonen er nå. Det 
er tett og god dialog mellom forbundet, LO favør og Fremtind for å utvikle medlemsfordelene og  
sørvisen medlemmene får. Forsikringsordninger som f.eks. LO favør innboforsikring, er en kollektiv  
forsikring som LO og LOs forbund eier og som Fremtind forvalter på vegne av LO-fellesskapet. Vi har veldig mange 
medlmmer som er fornøyde med det produktet som Fremtind yter. Derfor er det viktig å uvikle  
eksisterende relasjon i stedet for å søke nye, ukjente løsninger. 

 Forslag 714 NTL NTL Forskningsinstitutter   Tiltres ikke 

Forslag: Forbundskontoret bør utarbeide en lønnsstatistikk for egne medlemmer som kan fungere som grunnlag 
for å gjennomføre lønnsoppgjørene sentralt og lokalt.

Landsstyrets begrunnelse: Forbundskontoret har ikke ressursmessig anledning til å prioritere et slikt  
omfattende arbeid. Tariffavtalene forutsetter at forhandlingsutvalgene skal forelegges denne  
informasjonen fra arbeidsgiver.
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Sak 8.2 Bevilgninger

 Forslag L1  Landsstyret   

Forslag: NTLs landsmøte 2022 mener det er et klart behov for forbundets innsats i internasjonalt solidaritets
arbeid. Dette gjelder både på faglig og politisk side, og på de mer humanitære feltene. Landsmøtet mener at 
Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) fortsatt skal være arbeiderbevegelsens koordinerende organ i det inter
nasjonale solidaritetsarbeidet.  NTL yter også i landsmøteperioden 2023  2026 et fast, årlig bidrag til inter
nasjonalt solidaritetsarbeid, kanalisert gjennom Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS). Den årlige bevilgningen 
settes til kr 250 000. Disse midlene anvendes blant annet til solidaritetsprosjekt i Eswatini og i Malawi.

Begrunnelse: Hovedmålsettingen for vårt solidaritetsarbeid har vært å støtte og styrke fagorganisasjoner i 
utviklingsland og styrke den faglige solidariteten på tvers av landegrensene. Overordnet målsetting er at dette 
skal være et bidrag til oppbygging og styrking av demokratiske samfunns og samarbeidsformer. I arbeidet for 
utvikling, sosial utjevning og demokrati spiller en fri, aktiv og uavhengig fagbevegelse en sentral rolle. NTL og 
LOs solidaritetsarbeid omfatter også politisk solidaritet med organisasjoner, frigjøringsbevegelser, menneske
rettighetsorganisasjoner og politiske bevegelser og partier. Vi støtter aktivt kampen mot krenking av faglige rettig
heter spesielt og menneskerettigheter generelt. 

NTLs deltakelse i internasjonale solidaritetsprosjekter er i all hovedsak kanalisert gjennom Internasjonal Faglig 
Solidaritet og Norsk Folkehjelp. 

Forbundet har siden landsmøtet i 1978 gitt faste, årlige solidaritetsbevilgninger til Internasjonal Faglig Solidaritet 
(IFS). 

På landsmøtet i 1982 ble forbundets organisasjonspolitiske retningslinjer vedtatt. Her ble det prinsipielt fast
slått at forbundet skal benytte deler av kontingentinntektene til solidaritetsbevilgninger gjennom arbeider
bevegelsens internasjonale solidaritetsarbeid  fortrinnsvis gjennom IFS. Dette vedtaket er bekreftet av alle 
senere landsmøter.

LO har samlet hele sin solidaritetsvirksomhet i en seksjon i internasjonal avdeling, kalt Internasjonal Faglig 
 Solidaritet (IFS). IFS er et styringsorgan for solidaritetsarbeidet som Landsorganisasjonen i Norge (LO) og 
 forbundene gjør internasjonalt. 

Hovedmålsettingen for IFS sitt solidaritetsarbeid er å støtte og styrke fagorganisasjoner i utviklingsland og styrke 
den faglige solidariteten på tvers av landegrensene. Overordnet målsetting er at dette skal være et bidrag til 
 oppbygging og styrking av demokratiske samfunns og samarbeidsformer.

Landsmøtet i 2018 fastsatte bidraget til kr 240 000 per år. Bevilgningen gis i tillegg til den faste årlige medlems
kontingenten til IFS på kr 1,50 per medlem, som utgjorde ca. kr 79 870 for 2021. 

Solidaritetsprosjekt – organisasjonsbygging i Eswatini og Malawi 

I tett samarbeid med LO har NTL vært del i et prosjekt for støtte og oppbygging av fagbevegelse i Eswatini og 
Malawi.

Landsorganisasjonen Trade Union Congress of Swaziland ble etablert i 2012 etter en sammenslåing av to 
 nasjonale sentre og lærerlaget. I alt er 26 forbund knyttet til TUCOSWA. NTLs samarbeidspartner i offentlig sektor 
er National Public Services and Allied Workers Union (NAPSAWU).

Eswatini er et eneveldig kongedømme med en befolkning på rundt 1,2 millioner innbyggere. Politiske partier er 
forbudt, og organisasjonsretten er sterkt innskrenket, noe som er blitt enda tydeligere i landsmøteperioden vi nå 
legger bak oss. Myndighetene har utøvd vold mot fredelige demonstrasjoner arrangert av fagbevegelsen. Det er 
derfor ekstra viktig at samarbeid over landegrenser er synlig og at vi utviser solidaritet med våre fagforenings
kamerater i deres kamp for demokrati og et anstendig arbeidsliv. 



Landsstyrets innstilling  7

Sak 8:  Øvrige forslag og bevilgninger 7

Landsorganisasjonen Malawi Congress of Trade Unions ble stiftet i 1995, og LO har samarbeidet med 
 organisasjonen siden 1996. Civil Servants’ Trade Union (CSTU) er NTLs søsterforbund i Malawi, som organiserer 
arbeidstakere ansatt i staten. Malawi var britisk koloni til 1963 og deretter et diktatur fram til 1993 da landet 
ble et flerpartidemokrati. Malawis 15 millioner innbyggere er blant de aller fattigste i verden med et brutto 
 nasjonalprodukt per innbygger på USD 326, det vil si under én dollar om dagen. Malawi har underskrevet alle 
ILOs hovedkonvensjoner og har en relativt progressiv arbeidslovgivning, men arbeidstilsynet er lavt bemannet 
med lave budsjetter og arbeidsgiversiden kjenner i liten grad til nasjonale og internasjonale arbeidstaker
rettigheter. Lovgivning og konvensjoner følges i liten grad opp, men fagbevegelsens rolle er styrket de siste årene. 

NTLs rolle i prosjektene er å bidra til at fagbevegelsen blir styrket gjennom å muliggjøre skolering i temaer som 
organisasjonsbygging og kollektive avtaler. Vi bistår blant annet med likestillingsspørsmål, utvikling av egne 
vedtekter og regnskapsrutiner og kommunikasjon mellom forbund og landsorganisasjon. Det foreslås å fortsette 
dette samarbeidsprosjektet i ny landsmøteperiode med årlige bevilgninger til hvert av prosjektene i Eswatini og 
Malawi. Bevilgningen kanaliseres gjennom IFS.

 Forslag L2   Landsstyret     

Forslag: Landsmøtet mener at Norsk Folkehjelp fortsatt skal være forbundets foretrukne hjelpeorganisasjon 
og bevilger kr 300 000 årlig til Norsk Folkehjelps solidaritetsarbeid i Ecuador i landsmøteperioden. Denne 
 bevilgningen kommer i tillegg til medlemskontingent til Norsk Folkehjelp.

Begrunnelse: Norsk Folkehjelp ble stiftet av LO i 1939 etter borgerkrigen i Spania. Norsk Folkehjelp har siden 
vært nært knyttet til LO og LOs forbund som er representert i Norsk Folkehjelps styre. 

I 2018 vedtok landsmøtet å bevilge 50 000 kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina og 50 000 kroner 
til Norsk Folkehjelps antirasistiske arbeid. Norsk Folkehjelp har også denne landsmøteperioden fått ytterligere 
 bevilgninger knyttet til blant annet til 1. maikampanjer og i forbindelse med krig og naturkatastrofer.

Norsk Folkehjelp får også en årlig medlemskontingent på kr 1 800 per påbegynte 500 medlemmer, som i 2021 
utgjorde kr 201 001.

Siden 2014 har NTL støttet Norsk Folkehjelps arbeid mot kjønnsbasert vold i Rwanda med 150 000 kr i året, og 
dette prosjektet er nå avsluttet. Norsk Folkehjelp har initiert et nytt samarbeid, og har ulike alternativer til land 
forbundet kan velge å støtte. Støtten Norsk Folkehjelp får fra forbundet genererer også en støtte fra Norad som 
er ti ganger summen landsmøtet vedtar. Støtten er dermed verdifull for de aktuelle landprogrammene, som er 
Ecuador og SørSudan. 

Ecuador 
Norsk Folkehjelp har vært til stede i Ecuador siden 1985 og samarbeider med bonde og urfolks organisasjoner 
som jobber for en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser både nasjonalt og på et lokalt nivå. Disse 
 kjemper mot myndigheter og selskaper for å beholde kontrollen over naturressurser som vann, jord og  mineraler, 
driver skolering av ungdommer og kvinner i demokrati, miljøvern og likestilling, og er i kamp mot moderne 
slaveri på plantasjer. Urfolksorganisasjonene i Ecuador er sterke, men det behøves solidaritet og støtte fra 
verdens samfunnet. Samarbeidsorganisasjonene i landet jobber med grunnleggende rettigheter som angår både 
 arbeidere, bønder, kvinner og ungdom. Det er ingen givere eller samarbeidspartnere i Norge til Norsk Folkehjelps 
programmer i Ecuador.

Sør-Sudan 
Norsk Folkehjelp har vært til stede med landprogrammer i SørSudan siden 1986. Støtten er konsentrert om 
kvinner og ungdoms rettigheter og er forankret i flere lokale organisasjoner spredt over hele landet. Årevis med 
konflikt, naturkatastrofer, flukt og andre subnasjonale problemer etterlater sju millioner sørsudanere  avhengige 
av humanitær bistand og beskyttelse. Norsk Folkehjelps programmer i SørSudan handler om å bygge opp et 
 organisert sivilsamfunn, med sterke kvinneorganisasjoner, slik som kooperativer og bondeorganisasjoner. I 
 tillegg støttes grupper som jobber med dialog for fred, samt ungdomsorganisasjoner. Det er flere forbund og 
givere til Norsk Folkehjelps programmer i SørSudan. 
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Norsk Folkehjelp har signalisert at det er størst behov for støtte til programmet i Ecuador, selv om behovet for 
humanitær bistand til SørSudan er større. Grunnen er at det ikke er givere til prosjektet i Ecuador, mens det er 
flere samarbeidspartnere i Norge som bidrar til Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan.  

 Forslag L3   Landsstyret     

Forslag: Landsmøtet bevilger 20 000 kroner i støtte til LatinAmerika Gruppene i Norge sitt solidaritetsarbeid i 
LatinAmerika. Bevilgningen er en engangsbevilgning.

Begrunnelse: LAG er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. De jobber for å spre informasjon om 
forholdene i LatinAmerika og støtter de som jobber for en bedre framtid på kontinentet. For LAG er det viktig å 
støtte arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, 
og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter. NTLs landsmøte i 2018 bevilget 50 000 til LAG.

 Forslag L4  Landsstyret    

Forslag: Landsmøtet bevilger 50 000 kroner til Norsk Folkehjelps antirasistiske arbeid. Bevilgningen er en 
 engangsbevilgning.

Begrunnelse: Norsk Folkehjelp er arbeiderbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon som driver et viktig anti
rasistisk arbeid. Rasisme og nasjonalisme er på frammarsj i Europa – noe vi sist så i det svenske valget. Norsk 
Folkehjelps arbeid på området er viktig for å skape holdninger mot rasisme og fremmedfrykt.

 Forslag L5  Landsstyret    

Forslag: Landsmøtet bevilger 20 000 kroner til Framfylkingen. Bevilgningen er en engangsbevilgning.

Begrunnelse: Framfylkingen er i henhold til LOs handlingsprogram arbeiderbevegelsens barne og familie
organisasjon. De ønsker å sette nye slektsledd i stand til å videreføre arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale 
tradisjoner og holdninger. Målet er å sette de unge i stand til å ta aktivt del i samfunns og organisasjonslivet.

 Forslag 296  NTL Ung   Anses delvis ivaretatt 

Forslag: Landsmøtet bevilger 100 000 kroner til Utøya AS.

Begrunnelse: Demokratiarbeidet på Utøya er viktig, ikke bare for fagbevegelsen, men også for landet i sin helhet. 
Skoleklasser drar ut for å lære om demokrati som har fått internasjonal anerkjennelse. Det er også et viktig sted 
å være engasjert i politikk og fagbevegelsen som også blir brukt av oss i NTL og andre LOforbund.

Landsstyrets begrunnelse: Anses delvis ivaretatt av forslag L6.

 Forslag L6  Landsstyret    

Forslag: Landsmøtet bevilger 50 000 kroner til Utøya AS. Bevilgningen er en engangsbevilgning.

 Forslag 298  NTL Ung  Tiltres 

Forslag: Landsmøtet bevilger 10 000 kroner til Støttekomiteen for VestSahara.

Begrunnelse: VestSahara er Afrikas siste koloni og kampen for et fritt VestSahara er en sak vi i fagbevegelsen 
har støttet lenge.

Landsstyrets presisering: Bevilgningen er en engangsbevilgning.
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 Forslag 299  NTL Ung  Anses ivaretatt 

Forslag: Landsmøtet bevilger 10 000 kr til Nei til Atomvåpen.

Begrunnelse: Fagbevegelsen har alltid stått på side med fredsbevegelsen, og NTL samarbeider godt med Nei til 
Atomvåpen, både direkte og gjennom den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN). Kampen 
for atomnedrustning er viktigere enn på lenge, spesielt i lys av Russlands invasjon av Ukraina.

Landsstyrets begrunnelse: Anses ivaretatt av forslag L7.

 Forslag L7  Landsstyret   

Forslag: Landsmøtet bevilger 50 000 kroner til Nei til Atomvåpen. Bevilgningen er en engangsbevilgning.

 Forslag 482  NTL UiO  Tiltres 

Forslag: Landsmøtet bevilger 50 000 kroner til Attac.

Begrunnelse: Attac gjør et svært viktig arbeid både innenfor demokrati, regulering av finanssektor, velferd, 
 digitalisering og for at sosiale rettigheter skal gå foran profitt.

Landsstyrets presisering: Bevilgningen er en engangsbevilgning.

 Forslag 483   NTL UiO  Tiltres 

Forslag: Landsmøtet bevilger 150 000 til Manifest.

Begrunnelse: Venstresidens tankesmie som driver viktig opplysnings og et bredt skoleringsarbeid.

 Forslag L8   Landsstyret    

Forslag: Landsmøtet viderefører støtte til Res Publica med kr 100 000 årlig fram til neste landsmøte.

Begrunnelse: NTL har på forskjellig vis støttet flere tenketanker, eller samarbeidsorgan som har politikk utforming 
som hovedoppgave. Forbundet er tilmeldt For Velferdsstaten og vi har de siste landsmøteperiodene støttet Res 
Publica med årlig bevilgning på kr 100 000 og Manifest Analyse med en årlig bevilgning på kr 100 000. 

Res Publica  
Res Publica ble etablert som en tankesmie forankret på venstresiden av norsk politikk i 2005. Res Publica 
skulle være et særegent kunnskapsnettverk i skjæringspunktet mellom fagbevegelse og akademia. Res Publica 
etablerte et eget forlag i 2007. Res Publica er eid og finansiert som stiftelse. Fagforbundet, Industri og Energi og 
NTL utgjør Res Publicas styre. Det er også disse forbundene som gir økonomisk støtte til driften, sammen med 
LO.

Res Publica har opparbeidet seg et godt rykte innenfor sin nisje; samfunnsanalyse med akademisk tilsnitt. 
 Forlagets akkreditering fra Universitets og høgskolerådet, gir forfatter og institusjon poeng for å skrive for 
 forlaget – noe som er viktig for en del akademiske forfattere. Res Publicas bøker er bredt tilgjengelig.
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Res Publica har hatt en liten administrasjon, og det ble behov for å finne en mer stabil organisasjonsform for å 
kunne opprettholde og videreutvikle forlaget. I 2017 ble Agenda Res Publica Media etablert som et ideelt aksje
selskap hvor Agenda eier 60 % av aksjene og Res Publica eier de resterende 40 %. 

Res Publicas eiendeler og ansatte ble overført til Agenda Res Publica Media. Res Publica består som stiftelse, 
men da uten reelt innhold. Agenda Res Publica Media har en generalforsamling som består av eierne, hvor NTL 
er representert gjennom vår styreplass i Res Publicas styre.

Agenda Res Publica Media har siden etableringen utgitt et bredt spekter med bøker, som har bidratt til å skape 
innsikt og debatt.  
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