
 

NOFs Vedtekter 2022-2026 

§ 1 FORBUNDETS NAVN 

Forbundets navn er Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), heretter kalt forbundet i vedtektene. 
 

§ 2 FORBUNDETS ORGANER 

Forbundets organer er:  
01. Landsmøtet  
02. Landsstyret  
03. Forbundsstyret  
04. Lokalavdelingene  
05. Kontrollkomiteen (KK) 
06. Pensjonistutvalget (PU) 
07. Kadettutvalget (NOFKA) 
08. Ungdomsutvalget (NOF Ung) 
 

§ 3 FORMÅL 

01. Forbundets formål er å samle alt militært tjenestegjørende personell (iht §5), for å fremme felles 
økonomiske, sosiale og faglige interesser.  
 
02. Forbundet skal arbeide for medbestemmelse og innflytelse på alle arenaer som berører våre 
medlemmer.  
 
03. Forbundet skal arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn. 
 
04. Forbundet skal arbeide for en demokratisk og rettferdig ordning for militært tilsatte.  
 
05. Forbundet skal være fritt og partipolitisk uavhengig og kan ikke bevilge penger til politiske partier. 
 

§ 4 ARBEIDSMÅTER 

For å nå disse mål arbeider forbundet slik:  
 
01. Ved å drive kontinuerlig informasjonsvirksomhet gjennom å utgi fagblad og ved å utnytte den 
teknologi og de medier/fora som til enhver tid best kan tjene dette.  
 
02. Ved å holde møter, foredrag, kurs og ved annen virksomhet opparbeide forståelse for den 
innflytelse som ligger i fellesopptreden og godt kollegialt samhold.  
 
03. Ved å påse at lokalavdelingene blir ledet etter felles retningslinjer, for å fremme enhet og styrke.  
 
04. Ved å inngå avtaler om lønn, arbeidsmiljø og arbeidsvilkår.  
 
05. Ved å samarbeide med andre organisasjoner for å oppnå hurtigere og mer tilfredsstillende 
løsninger av sosiale, økonomiske og faglige spørsmål.  
 
06. Ved å drive påvirkning og bearbeidelse av hele det politiske miljø og det departementale 
myndighetsnivå for å fremme Forsvarets og medlemmenes interesse.  
 
07. For øvrig arbeider forbundet på den måten og med de ressurser forbundet finner tjenlig til enhver 
tid. 
 
 



 

§ 5 MEDLEMSKAP 

01. Militært tilsatte, kadetter, elever og lærlinger kan tas opp som medlem i forbundet, såfremt de 
godkjenner forbundets vedtekter og vedtak.  
 
02. For nye medlemmer tilbys tjenestegjørende medlemskap for personer som tjenestegjør i 
Forsvaret og plussmedlemskap for personer som ikke tjenestegjør i Forsvaret. Ved innmelding etter at 
tjenesteforholdet til Forsvaret er avsluttet tilbys kun plussmedlemskap.  
 
03. Plussmedlemskap begrenses til å gi tilgang på forbundets medlemsavtaler og informasjon.  
 
04. Landsstyret kan, innenfor rammene av vedtektenes § 5, pkt. 01 og 02, vedlikeholde forbundets 
medlemskategorier. 
 
05. Innmelding kan skje via forbundets hjemmeside som elektronisk innmelding, og da med 
elektronisk signatur. Innmelding kan også skje skriftlig til sekretariatet, på forbundets 
innmeldingsblankett og undertegnet av medlemmet.  
 
06. Alle innmeldinger på innmeldingsblankett skal sendes sekretariatet, enten elektronisk eller per 
post. Medlemskapet trer i kraft når innmeldingen er mottatt av forbundet og medlemskapet er 
innenfor forbundets vedtekter.  
 
07. Medlemmer som har permisjon fra Forsvaret, avslutter sitt tjenesteforhold til Forsvaret eller 
slutter som følge av oppnådd aldersgrense, kan opprettholde/videreføre sitt medlemskap i forbundet. 
Dette som pensjonistmedlem, sivilt medlem eller  
plussmedlem.  
 
08. Sivilt medlemskap gir tilgang til forbundets informasjon, medlemsfordeler og mulighet for 
videreføring av eksisterende forsikringsordninger. Sivilt medlem vil ikke ha full tilgang til oppfølging av 
enkeltsaker, men vil kunne få faglig rådgivning der hvor forbundet har kompetanse og kapasitet til 
dette.  
 
09. Medlemmer som slutter å motta lønn fra Forsvaret som følge av permisjon, avsluttet 
tjenesteforhold eller oppnådd aldersgrense, må melde fra til forbundet. Unnlater medlemmet å 
melde ifra eller svare på melding fra forbundet, opphører medlemskapet. Medlemmet taper da de 
rettigheter medlemskap innebærer, herunder forsikringsrettigheter i forbundet.  
 
10. Dersom medlemmet gir uriktige opplysninger av betydning for medlemskapet eller betaling 
uteblir, kan medlemskapet bli kjent ugyldig.  
 
11. Tvist om medlemskapets gyldighet eller forståelsen av vedtektene i forbindelse med medlemskap, 
avgjøres av Forbundsstyret.  
 
12. Utmelding skal være skriftlig til forbundets sekretariat, undertegnet av medlemmet. Overføring til 
andre forbund tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge kan skje etter elektronisk eller skriftlig melding 
fra det aktuelle forbund. Utmelding og stopp av betaling iverksettes så snart dette er praktisk mulig.  
 
13. Medlemskapet opphører ved utløp av den siste periode som det er betalt kontingent for.  
 
14. Medlemmer under ulønnet utdanning i Forsvarets regi og som slutter i utdanningsperioden, kan 
ikke opprettholde medlemskapet som annet enn plussmedlemskap.  
 
15. Medlemmet samtykker til å motta informasjon fra forbundet. 



 

§ 6 KONTINGENT 

01.Ordinær kontingent fastsettes av Landsmøte. Ekstrakontingent kan fastsettes av Landsstyre for å 
dekke økte forpliktelser.  
 
02. For medlemmer i lønnet tjeneste, trekkes medlemskontingenten av lønn gjennom Forsvarets 
lønnssystem. Øvrige medlemmer faktureres direkte. 
 

§ 7 FORSIKRING 

01. Medlemskap i forbundet omfatter de til enhver tid vedtatte obligatoriske forsikringsordninger.  
 
02. Forsikringsordningene er gyldig så lenge medlemskapet varer og forfalt premie er betalt.  
 
03. Forsikringsordningene reguleres av lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr.69 (FAL) og 
lovgivningen for øvrig med tilhørende forskrifter.  
 
04. For forsikringsordningene gjelder vilkårene samt de avtaler som er inngått mellom forbundet og 
det forsikringsselskap forbundet til enhver tid har avtaler med.  
 
05. Forsikringspremie vedtas av Landsstyret og kommer i tillegg til kontingent.  
 
06. Forsikringsordningene opphører dersom:  

• Medlemmet ikke lenger innehar de rettigheter medlemskapet gir etter forbundets vedtekter.  

• Medlemmet ikke lenger, i henhold til avtalen mellom forsikringsselskapet og forbundet, 
tilhører den gruppe som har rett til forsikring.  

• Betaling av forsikringspremie og kontingent uteblir.  

• Avtalen mellom forbundet og forsikringsselskapet opphører. 
 

§ 8 ÆRESMEDLEMSKAP - HEDERSTEGN – MEDLEMSNÅLER 

01. Etter forslag fra Forbundsstyret kan Landsmøtet med anbefaling av Landsstyret, beslutte å oppta 
som æresmedlem den som har gjort forbundet særlig store tjenester.  
 
02. Etter forslag fra Forbundsstyret kan Landsstyret tildele forbundets Hederstegn til medlemmer og 
andre som gjennom sitt virke har gjort særlig fortjenstfull innsats for forbundet.  
 
03. Landsstyre kan tildele en årlig hedersbevisning til medlem(mer) som har utmerket seg spesielt i 
forbundets tjeneste i året som har gått.  
 
04. Forbundet tildeler en oppmerksomhet i forbindelse med 25 års-, 40 års- og 50 års medlemskap. 
Type oppmerksomhet bestemmes av Landsstyre. 
 

§ 9 LANDSMØTET 

01. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært Landsmøte holdes hvert fjerde år.  
 
02. Tidspunkt for Landsmøte skal fastsettes minst seks måneder før det holdes. Melding om 
tidspunktet skal sendes lokalavdelingene sammen med utkast til saksliste.  
 
03. Landsmøtet består av Landsstyrets medlemmer og valgte representanter fra lokalavdelingene, en 
representant fra PU, en representant for NOF Ung, en fra NOFKA og en fra hver skole som tilbyr 3-årig 
utdanning. 
 



 

04. Representanter til Landsmøtet velges etter følgende skala: En representant for inntil 50 
medlemmer og videre en representant for hver påbegynte 80 medlemmer. Valg av representanter til 
Landsmøtet kan ikke foretas før dagsorden er behandlet av de som skal delta i valget. Som 
medlemmer regnes tjenestegjørende, elever og pensjonistmedlemmer.  
 
05. Representantene skal ha fullmakt underskrevet av to av lokalavdelingens medlemmer som har 
deltatt i valget av representant. Fullmakten sendes Forbundsstyret innen fastsatt frist. Fullmaktene 
granskes av en fullmaktskomité valgt av Forbundsstyret. Komiteen legger frem sin innstilling for 
Landsmøtet.  
 
06. Landsstyret, Forbundsstyret, lokalavdelingene, PU, NOF Ung, NOFKA og skolenes lokalutvalg har 
rett til å sette frem forslag til Landsmøtet. Forslagene må være Forbundsstyret i hende innen tidsfrist 
fastsatt av Forbundsstyret. Tidsfrist kan ikke settes tidligere enn seks måneder før Landsmøtet. 
Forslagene med innstillinger skal være lokalavdelingene i hende senest to måneder før Landsmøtet. 
Landsstyret har ikke stemmerett når regnskap og beretning behandles. Det samme gjelder tvist 
mellom Forbundsstyret og Landsstyret som legges frem for Landsmøtet. I slike saker har de tale- og 
forslagsrett.  
 
07. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dags- og forretningsorden.  
 
08. Ved avstemning på Landsmøtet har hver representant en stemme. Sakene blir avgjort med 
stemmeflertall. I tilfelle likhet i stemmetall er saken ikke vedtatt.  
 
09. Forbundets Kontrollkomité skal være tilstede på Landsmøtet, hvor medlemmene har talerett i 
saker de har plikt til å uttale seg om etter vedtektene. 
 

§ 10 LANDSMØTETS OPPGAVER 

Det påligger Landsmøtet:  
 
01. Å velge tre dirigenter og tre referenter.  
 
02. Å føre protokoll over forhandlingene.  
 
03. Å behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.  
 
04. Å behandle beretning om forbundets virksomhet i landsmøteperioden.  
 
05. Å behandle Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden.  
 
06. Å uttale seg om forbundets reviderte regnskaper revisjonsberetninger og innstillinger fra 
Kontrollkomiteen.  
 
07. Å treffe beslutning om opptak av æresmedlemmer.  
 
08. Å velge blant medlemmer som er stadig tjenestegjørende:  
 
a. Leder og nestleder ved særskilte valg. Leder og nestleder er medlemmer i Forbundsstyret og 
Landsstyret.  
 
b. 13 medlemmer til Landsstyret. I Landsstyret skal det være 5 fra hver forsvarsgren medregnet leder 
og nestleder.  



 

 
c. Under ett, 4 av Landsstyrets medlemmer som styremedlemmer til Forbundsstyret. I Forbundsstyret 
skal det være 2 fra hver forsvarsgren medregnet leder og nestleder.  
 
d. Å rangere, innen hver forsvarsgren, øvrige medlemmer av Landsstyret som varamedlemmer til 
Forbundsstyret.  
 
e. 15 varamedlemmer til Landsstyret, derav fem fra hver forsvarsgren. Varamedlemmene rangeres 
innen hver forsvarsgren.  
 
f. Forbundssekretærer.  
 
g. Andre nødvendige valg som det forutsettes at gjøres av forbundets øverste organ. Ved valg av 
tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Har en ikke oppnådd det ved første gangs votering foretas bundet 
omvalg mellom de to som har fått høyest stemmetall. Får disse samme stemmetall, skal valget 
avgjøres ved loddtrekning.  
Landsstyre og Forbundsstyre skal bestå av representanter fra begge kjønn, og fra både OR- og OF-
søylene.  
 
09. Å velge Kontrollkomité på tre medlemmer med varamedlemmer. Lederen velges særskilt. 
Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke være medlemmer av Landsstyret.  
 
10. Å vedta forbundets handlingsprogram for kommende periode.  
 
11. Å godkjenne protokollen, eller velge dem som Landsmøtet gir fullmakt til å godkjenne protokollen. 
 
12. For øvrig å utføre hva som følger av at Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.  
 
13. Landsmøtet ledes av lederen inntil dirigenter er valgt. 
 

§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

01. Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles av Landsstyret når det oppstår særlige viktige og/eller 
uforutsette situasjoner.  
 
02. Forbundsstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært Landsmøte når minst halvparten av 
forbundets medlemmer krever det.  
 
03. Ekstraordinært Landsmøte innkalles med minst 15 dagers varsel. Representantene til 
ekstraordinært Landsmøte velges etter vedtektenes § 9. Hvis dette ikke er mulig, møter de som var 
representanter på siste ordinære Landsmøte. Landsstyret avgjør med bindende virkning 
fremgangsmåten som skal nyttes.  
 
04. Ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle saker som foranlediger innkalling. 
 

§ 12 LANDSSTYRET 

01. Landsstyret består av leder, nestleder og de 13 medlemmene som er valgt på Landsmøtet. 
 
02. Leder PU, leder NOF Ung og leder NOFKA tiltrer Landsstyret med tale, forslags- og stemmerett. 
Eventuelt varamedlem fra utvalgene som landsstyret forøvrig.  
 
03. Heltidstillitsvalgte og fast ansatte deltar normalt i Landsstyrets møter med tale- og forslagsrett.  



 

 
04. Flertallet i Landsstyret skal bestå av medlemmer som ikke er tillitsvalgt på heltid på 
valgtidspunktet.  
 
05. Forbundslederen er leder i Landsstyret. Nestleder leder Landsstyret i lederens fravær.  
 
06. Dersom medlemmer av Landsstyret ikke kan møte, innkalles varamedlemmer i henhold til 
rangering blant varamedlemmene i aktuell forsvarsgren.  
 
07. 2/3 av Landsstyrets representanter må være tilstede og vedtak fattes med alminnelig flertall.  
 
08. Ved avgjørelse i enkeltsaker kan Landsstyret bestemme at det er kun de stemmeberettigede som 
skal være tilstede.  
 
09. Forbundets Kontrollkomité skal være tilstede på Landsstyremøte, hvor medlemmene har talerett i 
saker de har plikt til å uttale seg om etter vedtektene. 
 

§ 13 LANDSSTYRETS OPPGAVER 

Det påligger Landsstyret:  
 
01. Å tre sammen når Forbundsstyret eller minst 8 av Landsstyrets medlemmer finner det påkrevet, 
ordinært to ganger hvert år. Dessuten alltid foran hvert Landsmøte.  
 
02. Å føre protokoll over forhandlingene.  
 
03. Å bestemme Landsmøtets og Landsstyrets reise- og diettgodtgjøringer.  
 
04. Etter forslag fra Forbundsstyre, nedsette de komiteer som anses nødvendig for å forberede til 
neste Landsmøte. Som minimum nedsettes en valgkomite og handlingsprogramkomite. Dette gjøres 
senest på nest siste Landsstyremøte før Landsmøte.  
 
05. Å behandle virksomhetsplan, budsjett og årsrapport.  
 
06. Å behandle forbundets årsregnskap med revisjonsberetning og Kontrollkomiteens innstilling, og 
godkjenne dette innen tidsfrist fastsatt av gjeldende lovverk.  
 
07. Å uttale seg om og eventuelt fatte vedtak i saker som forelegges av lokalavdelingene.  
 
08. Å fastsette returkontingent til lokalavdelingene og retningslinjer for utbetaling.  
 
09. Å foreta nødvendige bevilgninger utover det Forbundsstyret har adgang til.  
 
10. Landsstyret kan, dersom forbundet har behov for det, øke antallet tillitsvalgte/funksjonærer i 
perioden. Det påligger også Landsstyret å redusere antall tillitsvalgte/funksjonærer om situasjonen 
skulle kreve det. Landsstyret bestemmer den geografiske plasseringen av tillitsvalgte.  
 
11. Velge nye vararepresentanter til Landsstyret ved behov.  
 
12. Å fastsette lønn til tillitsvalgte. 
 



 

13. For øvrig å utføre det som følger av at Landsstyret er forbundets øverste myndighet mellom 
Landsmøtene.  
 
14. Landsstyrets saksbehandling kan foregå i tiden mellom Landsstyremøtene, men vedtak må fattes i 
samlet møte. 
 

§ 14 FORBUNDSSTYRET 

01. Forbundsstyret består av leder, nestleder og 4 valgte styremedlemmer.  
 
02. Forbundsleder og nestleder kan ikke ha tillitsverv i politiske partier på sentralt nivå.  
 
03. Forbundslederen leder Forbundsstyret. Nestleder leder Forbundsstyret i lederens fravær.  
 
04. Dersom medlemmer av Forbundsstyret ikke kan møte, innkalles varamedlemmer i henhold til 
rangering blant varamedlemmene i aktuell forsvarsgren. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når fire 
av dets medlemmer er tilstede.  
 
05. Ved stemmelikhet i Forbundsstyret blir saken utsatt til neste forbundsstyremøte. Saker som ikke 
kan utsettes, pga. formelle krav til en avgjørelse, besluttes ved møteleders dobbeltstemme. 
 
06. Ved fortsatt stemmelikhet fremmes saken for Landsstyret for avgjørelse.  
 
07. Forbundsstyrets medlemmer har krav på godtgjøring for utgifter som de måtte få som 
medlemmer av Forbundsstyret. 
 
08. De ansattes tillitsvalgte har møterett på Forbundsstyrets møter, med tale- og forslagsrett i saker 
som angår deres arbeidsforhold. Forbundsstyret skal, med unntak av forbundets leder og nestleder, 
ikke bestå av tillitsvalgte i sekretariatet eller frikjøpte tillitsvalgte. 
 

§ 15 FORBUNDSSTYRETS OPPGAVER 

Det påligger Forbundsstyret:  
 
01. Å holde møter når saksbehandlingen gjør det nødvendig.  
 
02. Å føre protokoll over forhandlingene.  
 
03. Å underrette Landsorganisasjonen i Norge, LO Stat, Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, og 
andre relevante instanser om endringer i Forbundsstyrets sammensetning. 
 
04. Å innkalle til Landsmøter og Landsstyremøter samt å sette opp saksliste for disse møter. Saksliste 
med saksgrunnlag bør være Landsstyrets medlemmer i hende 1 uke før møte.  
 
05. Å fastsette tid og sted for Landsmøtet.  
 
06. Å oppnevne en fullmaktskomité til Landsmøtet, samt fremme forslag til handlingsprogramkomité 
på Landsmøtet.  
 
07. Å innstille funksjonærer til Landsmøtet og fastsette beretningen for Landsmøtet.  
 
08. Å forberede og forelegge for Landsmøtet, Landsstyret, lokalavdelingene, skolenes lokalutvalg, PU, 
NOF Ung og NOFKA de saker som Forbundsstyret eller Landsstyret mener bør forelegges. Viktige 



 

saker der det ikke foreligger landsmøtebeslutning forelegges normalt Landsstyret før Forbundsstyret 
fatter vedtak. 
 
09. Å foreta suppleringsvalg av heltidstillitsvalgte, blant medlemmer i aktiv tjeneste, for den 
gjenværende periode hvis noen tillitsvalgte fratrer eller slutter som stadig tjenestegjørende.  
 
10. Å ansette sivilt tilsatte. 
 
11. Å foreta de valg/oppnevninger som blir nødvendig i henhold til beslutninger som fattes i 
samarbeidende organisasjoner.  
 
12. Å kunngjøre for medlemmene, seneste innen to måneder før Landsmøtet, de saker som skal 
behandles på Landsmøtet.  
 
13. Å ha overordnet ansvar for forbundets informasjons-, opplysnings- og studievirksomhet.  
 
14. Å forvalte forbundets midler i overensstemmelse med forbundets vedtekter og vedtak fattet i 
besluttende organer.  
 
15. Å fremlegge for Landsstyret årsregnskap med revisjonsberetning samt kontrollkomitéens 
innstilling.  
 
16. Å fremlegge for Landsstyret virksomhetsplan, budsjett og årsrapport.  
 
17. Å føre kontroll og tilsyn med lokalavdelingenes virksomhet.  
 
18. Å sende protokoller/orienteringer fra Forbundsstyrets møter til Landsstyret og kontrollkomitéens 
medlemmer.  
 
19. Å behandle tvist om tolkning av forbundets vedtekter.  
 
20. Å godkjenne sammenslåing, nedleggelse og opprettelser av lokalavdelinger.  
 
21. Å utarbeide normalvedtekter for lokalavdelingene og godkjenne avvik fra disse.  
 
22. Å utføre det som følger av at Forbundsstyret er forbundets sentrale organ. 
 

§ 16 HOVEDKONTOR OG FORVALTNING 

Forbundet har hovedkontor i Oslo. Forbundsstyret bestemmer hvem som kan forplikte forbundet. 
Forbundet anbringer sine midler i bank, stats-, kommune-, hypotek-, eller 
kredittforeningsobligasjoner.  
Etter Landsstyrets vedtak kan dog midler nyttes til kjøp av fast eiendom og tegning av aksjer. 
Forbundets midler skal anbringes slik at de i påkommende tilfeller kan realiseres hurtig. 
 

§ 17 REGNSKAP, REVISJON OG KONTROLL 

A: REGNSKAP  
 
01. Regnskapets hovedformål er å fungere som økonomisk styrings- og kontrollverktøy, samt å gi 
medlemmene innsikt i forbundets økonomiske aktiviteter og stilling.  
 



 

02. Forbundet skal hvert år avlegge årsregnskap. Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god 
regnskapsskikk. Regnskapsførsel og årsregnskapet skal for øvrig følge de bestemmelser som er 
fastsatt i gjeldende lovverk.  
 
B: REVISJON  
 
01. Revisjon av forbundets regnskaper skal utføres av et statsautorisert revisjonsselskap og LO’s 
internrevisjon.  
 
02. I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. 
Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av Landsorganisasjonen eller forbundets organer, så 
fremt de ikke strider mot lov, vedtekter eller god revisjonsskikk.  
 
03. Forhold som revisor har påpekt overfor forbundet skal inntas i brev som nummereres fortløpende. 
Slike brev skal journalføres i en revisjonsprotokoll og oppbevares ordnet og betryggende sammen 
med protokollen.  
 
04. Revisor eller den revisor utpeker, plikter å være tilstede på de møter i Kontrollkomitéen og 
Landsstyret hvor regnskapene behandles/henholdsvis godkjennes.  
 
C: KONTROLLKOMITÉEN  
 
01. Kontrollkomitéen er Landsmøtets kontrollorgan.  
 
02. Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at det følger lover og 
forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig 
praksis.  
 
03. Kontrollkomitéen kan til enhver tid forlange seg forelagt forbundets protokoller og dokumenter 
og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komitéen mener er nødvendig for at den 
skal kunne utføre sitt verv. 
 
04. Kontrollkomitéen skal føre protokoll fra sine møter.  
 
05. Kontrollkomitéen avgir sin innstilling overfor Landsstyret ved behandling av årsregnskapet. 
 
06. Kontrollkomitéen avgir sin beretning til Landsmøtet om forbundets virksomhet i 
Landsmøteperioden.  
 
07. Forøvrig utfører Kontrollkomitéen sine plikter iht LO’s normalvedtekter for Kontrollkomité. 
 

§ 18 AVSTEMNINGSREGLER 

01. I Landsmøter og styremøter fattes alle vedtak med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt.  
 
02. Forbundet kan beslutte å legge frem en sak for medlemmene til avgjørelse. Saken avgjøres ved 
simpelt flertall.  
 
03. Uravstemning  
 
a. Når saken gjelder alminnelige lønns- og arbeidsvilkår, kan Landsmøtet, Landsstyret eller 
Forbundsstyret treffe beslutning om at det samlede forhandlingsresultat skal sendes til uravstemning. 



 

Ved slike avstemninger skal det samlede stemmetall avgjøre om forhandlingsresultatet er vedtatt 
eller ikke med bindende virkning for forbundets medlemmer. Forhandlingsresultatet er vedtatt når 
minst halvparten av stemmene er gitt for vedtaket.  
 
b. Avstemning foregår skriftlig eller elektronisk. Skriftlige avstemninger kontrolleres og telles opp av 
den enkelte lokalavdeling, og resultat meddeles sekretariatet i forseglet konvolutt. Elektronisk 
avstemning utsendes og kontrolleres av forbundet.  
 
c. Stemmesedler som ikke gir tydelig uttrykk for eller mot forhandlingsresultatet forkastes. Det 
samme gjelder ved elektronisk stemmegivning.  
 
d. De ansvarlige har taushetsplikt med hensyn til resultatet av avstemmingen. 
 
 

§ 19 OPPLØSNING AV LOKALAVDELINGENE 

Om en lokalavdeling oppløses, forvaltes lokalavdelingens eiendeler av forbundet i inntil fem år. Hvis 
det innen denne frist opprettes ny lokalavdeling i samme distrikt skal midlene tilbakeføres til denne. I 
motsatt fall går midlene inn i forbundets kasse. 
 

§ 20 SAMMENSLÅING AV LOKALAVDELINGER 

Om flere lokalavdelinger slår seg sammen til en avdeling, overføres midlene hver avdeling besitter til 
den nye lokalavdelingen. 
 

§ 21 EKSKLUDERING 

Et medlem kan ekskluderes etter vedtak av Forbundsstyret. Et slikt vedtak kan, innen en måned etter 
at medlemmet har fått skriftlig melding om det, påankes til Landsstyret. Anken har ikke oppsettende 
virkning. Forsikringene gjelder i klageperioden. 
 

§ 22 SUSPENSJON FRA TILLITSVERV 

01.Tillitsvalgte i forbundet kan suspenderes fra sine tillitsverv av Forbundsstyre. Vedtak om 
suspensjon skal legges frem for Landsstyre til endelig avgjørelse dersom den tillitsvalgte krever dette.  
 
02. I tilfelle av suspensjon har Landsstyret eller Forbundsstyret alltid fullmakt til å treffe en midlertidig 
ordning med valg av nye tillitsvalgte inntil saken er endelig avgjort.  
 
03. Hvis en heltidstillitsvalgt suspenderes, plikter den suspenderte å tre tilbake i linjen til en påklaget 
suspensjon er endelig behandlet. 
 

§ 23 SÆRORGANISASJONER 

Det må ikke dannes særorganisasjoner, grupper eller utvalg hvis hensikt det er å sette ut av funksjon 
de regulært opprettede og valgte instanser eller som på annen måte har til hensikt å motarbeide 
forbundets interesser. 
 

§ 24 AVGJØRELSE AV TVIST 

Tolkning og tvist om disse vedtektene behandles av Forbundsstyret. Forbundsstyrets avgjørelse kan 
prøves av Landsstyret og det første Landsmøtet. På samme måte behandles organisasjonsmessig 
tvistesak dersom spørsmålet ikke er omhandlet i vedtektene. Lokalavdeling eller enkeltmedlem som 
er misfornøyd med den avgjørelse som Landsstyret har truffet i slik tvist som er nevnt ovenfor, kan i 
stedet for å bringe tvisten inn for det førstkommende Landsmøtet, anke den trufne avgjørelse inn for 
den voldgiftsrett som Landsorganisasjonen har etablert for avgjørelse av slike tvister. Denne 
voldgiftsrett avgjør tvisten med endelig og bindende virkning for alle parter. Ankefristen er to 



 

måneder regnet fra det tidspunkt da melding om Landsstyrets vedtak er kommet frem til 
vedkommende. Anken har ikke oppsettende virkning. 
 

§ 25 VEDTEKTSENDRING 

01. Endring av disse vedtekter kan bare foretas av et ordinært Landsmøte med 2/3 flertall.  
 
02. Benkeforslag om endring i vedtektene kan ikke behandles uten at det har forbindelse med forslag 
som er fremsatt etter bestemmelsene i §9. 
 
03. Endring i vedtektene skal gjennomføres ved aktivt valg. 

 


