
Norsk Arbeidsmandsforbund

               Vedtekter Og 
HandLingsprOgraM

informasjon 
om forbundet

2011–2015





1

Dette er Arbeidsmandsforbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 
31.000 medlemmer innenfor bransjene renhold, vaktselskaper, anlegg, maski-
nist, asfalt, entreprenør, bergindustiren, vaktmester, parkeringsselskaper, tunell- 
bom og bruselskaper, servicevirksomhet på Svalbard, skianlegg og fritids- og 
fornøyelsestilbud i privat regi. Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i 
Norge (LO), som har ca 850 000 medlemmer.

Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffav-
taler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår. Mer om dette står å 
lese i forbundets formålsparagraf som du finner i vedtektene lenger bak i dette 
heftet. Dette er viktige og ambisiøse mål, som er styrende for alt arbeid i NAF. 
Videre skal forbundet og dets medlemmer påvirke samfunnsutviklingen til det 
beste for alle.

Medlemsfordeler
Er du ansatt på en bedrift som har tariffavtale med Arbeidsmandsforbundet, 
vil du som medlem ha rettigheter og innflytelse i forhold til egne lønns- og ar-
beidsvilkår, og du vil ha et godt organisasjonsapparat med erfarne tillitsvalgte i 
ryggen. Dette er en viktg medlemsfordel, og det utgjør en stor forskjell på å være 
organisert i motsetning til å være uorganisert. Dyktige og godt skolerte tillitsval-
gte vil, gjennom å bruke lover og avtaler gi Arbeidsmandsforbundets medlemmer 
på arbeidsplassen både hjelp og støtte.

Litt om juridisk bistand i arbeidsforhold:
Fra tid til annen får arbeidstakere problemer på arbeidsplassen, det være seg 
en tvist med arbeidsgiver, manglende utbetaling av lønn eller feriepenger, eller 
i verste fall at en blir utsatt for en usaklig oppsigelse eller yrkesskade. I slike 
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tilfeller får man virkelig nytte av å være medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund. 
Den tillitsvalgte vil da, om en ønsker det, ta opp saken med bedriften. 

Kommer du opp i slike situasjoner:
• Skal du ta kontakt med tillitsvalgt i bedriften, der dette finnes.
• Eller et av NAFs avdelingskontor får å få hjelp og veiledning.
•  Som regel løses denne type saker gjennom forhandlinger lokalt på arbeids- 

plassen
Klarer en ikke å løse saken lokalt kan Arbeidsmandsforbundet, etter en nøye 

vurdering av den enkelte sak, gi juridisk hjelp slik at den kan føres gjennom retts-
apparatet gjennom en advokat som er godkjent av forbundet i forkant.

I forbindelse med saker knyttet til manglende utbetalinger, oppsigelsessaker 
og yrkesskader har en rett på hjelp uavhengig av om det er tariffavtale på ar-
beidsplassen eller ikke. En viktig forutsetning for juridisk bistand fra forbundet er 
at omkostninger kreves dekket av motparten. Forbundet dekker ikke utgifter til 
juridisk bistand som erstattes på annen måte. Som for eksempel av arbeidsgiver, 
forsikringsselskap, forvaltningsorgan og lignende.

Forsikringsordninger:
For sine medlemmer har Arbeidsmandsforbundet i dag flere forsikringsordninger 
som er en del av medlemsskapet. I tillegg arbeider forbundet hele tiden med å få 
fram flere og bedre forsikringstilbud til medlemmene. Målet er å kunne gi tilbud 
om forsikringer som dekker den enkeltes trygghetsbehov gjennom ulike stadier 
i livet. De ulike forsikringene som gir trygghet for deg og dine kan du lese mer 
om på forbundets hjemmesider og på www.lofavor.no, eller du kan kontakte 
avdelingskontoret nær deg for å motta mer informasjon.
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Andre fordeler:
Medlemmer i Arbeidsmandsforbundet kan søke LOs, NAFs eller LO Stats utdan-
ningsfond om stipend til videreutdanning/skolering. Forutsetningen er at en har 
vært betalende medlem i et LO-forbund i 3 år og tilhører et overenskomstområde 
med rettigheter i fondet.

LOfavør gir Arbeidsmandsforbundets medlemmer mange gunstige tilbud. Du 
kan få betydelige rabatter og gustige tilbud på banktjenester, feriereiser, bensin, 
bilutleie og mye mer. Dette kan du lese mer om på våre hjemmesider eller på 
www.lofavor.no.

Annen informasjon:
For Arbeidsmandsforbundet er det viktig at medlemmene er godt informert om 
hva forbundet arbeider med til enhver tid. For å bidra til dette får alle medlem-
mer «Arbeidsmanden» sendt hjem til seg, 10 ganger i året. I tillegg produseres 
løpende nettnyheter på www.arbeidsmanden.no og forbundet har også sin egen 
hjemmeside på internett med nyheter, medlemsfordeler, samt  annen nyttig in-
formasjon om forbundet. Dette finner du på www.arbeidsmandsforbundet.no. 
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Nyttige NAvN og ADresser

Forbundsstyret 2011-2015 
representanter 
Erna Hagensen.......................... Leder  
Helge Haukeland ...................... Nestleder  
Kirsti Mandal ............................ Organisasjonsleder  
Svein Johansen ......................... Forbundssekretær  
Lise Myrvold ............................. Forbundssekretær 
Kjell Borglund ........................... Innlandet, Maskin
Jens-Petter Hermansen ............. Oslo/Akershus, Private anlegg
Tommy Nymo ............................ Nordland, Bergindustrien
Eva Jenssen ............................... Midt-Norge, Renhold
Terje Mikkelsen ......................... Sør-Vest, Vakt
Karl S. Olsen ............................. Møre og Romsdal, Kyst
Hilde Kathrine Thue .................. Vest, Vakt
Brede Edvardsen ....................... Øst, Renhold
Ingar E. M. Eira ......................... Nord, Asfaltarbeid/veivedlikehold

vararepresentanter
Trond Karlsen ............................ 1. vara fra forbundet 
Thorbjørn Jungård .................... 2. vara fra forbundet 
Steinar Førde Olsen .................. Nordland, Maskin
Steinar Rindhølen ..................... Oslo/Akershus, Private anlegg
Jan Ove Jørmeland ................... Sør-Vest, Bergindustrien
Irene Skuggen Olsen ................. Møre og Romsdal, Renhold
Liv Brannan ............................... Møre og Romsdal, Vakt
Jan Morten Langolf .................. Midt-Norge, Forbygning NVE
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Rune Hansen ............................. Vest, Vakt
Ingar Oliversen ......................... Øst, Skadedyr/skadesanering
Berner Midthjell ........................ Vest, Asfaltarbeid/veivedlikehold

Landsstyret 2011 - 2015
representanter
Karl M. Appelkvist ................... Nordland, Bergindustrien
Åshild Aunsmo ........................ Midt-Norge, Renhold
Janita Blomvik ......................... Møre og Romsdal, Vakt
Tordis Breivik ........................... Øst, Asfaltarbeid/veivedlikehold
Asbjørn Fritsen ........................ Nordland, Private anlegg
Said Hassen Hamed ................. Vest, Renhold
Bente Karin Isdahl ................... Vest, Tunnel, bom og bru
June Kathrine Karlsen .............. Sør-Vest, Vakt
Ole Morten Karlsen ................. Oslo/Aksershus, Vakt
Lars Kjenstadbakk ................... Midt-Norge, Maskin
Arild Olsen ............................... Longyearbyen, Bergindustrien
Ellen Marie Store Olsen ........... Nord, Veg
Inge Ramsdal ........................... Sør-Vest, Private anlegg
Britt Rogn ................................ Øst, Renhold
Terje Tyriberget ........................ Innlandet, Private anlegg

vararepresentanter
Odd Arild Egeland ................... Sandbekk, Bergindustrien
Trine Berg ................................ Nordland, Renhold
Oddvar Aas .............................. Innlandet, Vakt
Christian Finsrud ...................... Innlandet, Asfaltarbeid/veivedlikehold
Frode Aalerud .......................... Innlandet, Private anlegg
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Galina Iampolskaja .................. Oslo/Akershus, Renhold
Cato Uhlmann .......................... Øst, Tunnel, bom og bru
Fatima H. Hemmingsson .......... Sør-Vest, Renhold
Anna Camilla Krogstad ............ Midt-Norge, Vakt
Øystein S. Pedersen ................. Nord, Bergindustrien
Monica Bolli ............................. Longyearbyen, Bergindustrien
Marte Martinussen .................. Midt-Norge, Veg
Helge Aasmul .......................... Vest, Private anlegg
Carina H. Hagen ...................... Møre og Romsdal, Renhold
Hege Kristine Mjelde ............... Vest, Vakt

Kontrollkomiteen 2011 - 2015
representanter
Jan Marvin Athammer, leder ... Midt-Norge, Private anlegg
Oddlaug R. Tellefsen ................ Vest, Vakt
Liv Randi Matre ....................... Sør-Vest, Renhold

vararepresentanter 
Helge Sverre Moen .................. Møre og Romsdal, Bergindustrien
Anna Sørdal ............................. Midt-Norge, Renhold
Oddvar Rønneberg .................. Øst, Bergindustrien
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Forbundskontoret 
Forbundsleder Erna C. Hagensen 
Telefon: 23 06 10 61 
Mail: erna.hagensen@arb-mand.no

Nestleder Helge Haukeland 
Telefon: 23 06 10 66 
Mail: helge.haukeland@arb-mand.no

Organisasjonsleder Kirsti Mandal 
Telefon direkte: 23 06 10 60 
Mail: kirsti.mandal@arb-mand.no

Forbundssekretær Svein Johansen 
Telefon direkte: 23 06 10 69 
Mail: svein.johansen@arb-mand.no

Forbundssekretær Lise Solvang 
Telefon direkte: 23 06 10 67  
Mail: lise.solvang@arb-mand.no

Forbundssekretær Trond Karlsen 
Telefon direkte: 23 06 10 63 
Mail: trond.karlsen@arb-mand.no

Forbundssekretær Thorbjørn Jungård 
Telefon direkte: 23 06 10 91 
Mail: thorbjorn.jungard@arb-mand.no

Ungdomssekretær Ulf-Terje 
Telefon direkte: 23 06 10 62
Mail: ulf.terje@arb-mand.no

Økonomisjef Ghulam Abbas 
Telefon direkte: 23 06 10 73 
Mail: ghulam.abbas@arb-mand.no

Informasjonssekretær Trond Erik 
Thorvaldsen 
Telefon direkte: 23 06 10 81 
Mail: trond.erik.thorvaldsen@arb-
mand.no

Faglig sekretær Oddbjørn Nilsen 
Telefon direkte: 23 06 10 85 
Mail: oddbjorn.nilsen@arb-mand.no

Organisasjonssekretær Johnny 
Myrvold 
Telefon direkte: 23 06 10 70 
Mail: johnny.myrvold@arb-mand.no

Arbeidsmanden
Redaktør Arbeidsmanden Ane Børrud
Telefon direkte: 23 06 33 67
Mail: ane@lo-media.no
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Adresse forbundskontoret sentralt:
Norsk Arbeidsmandsforbund 
Telefon: 815 45 100
Telefaks: 23 06 10 92
Møllergata 3
Pstboks 8704 Youngstorget, 
N-0028 Oslo
E-post: norsk@arb-mand.no

Forbundets avdelinger:
NAF avd. 1 Øst
Postboks 118
Strandpromenaden 9, 3191 Horten
Telefon: 33 03 05 15, Faks: 33 03 05 14
E-post: avd1@arb-mand.no

NAF avd. 2 Oslo/Akershus
Hammersborggt. 9
Postboks 8842 Youngstorget, 0028 OSLO
Telefon: 23 06 17 70, Faks: 23 06 17 71
E-post: avd2@arb-mand.no

NAF avd. 3 Møre og Romsdal
Storgt. 9, 6413 Molde
Telefon: 71 20 16 10, Faks: 71 20 16 11
E-post: avd3@arb-mand.no
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NAF avd. 4 Nordland
Svalbardgt. 26, 8610 Grubhei
Telefon: 75 12 08 88, Faks: 75 12 08 99
E-post: avd4@arb-mand.no

NAF avd. 5 Innlandet
Fakkelgården, 2624 Lillehammer
Telefon: 61 05 42 50, Faks: 61 05 42 60
E-post: avd5@arb-mand.no

NAF avd. 6 Vest
Håkons gt. 5, 5015 Bergen
Besøksadresse: Teatergt. 34, 4. etg.
Telefon: 55 30 91 80, Faks: 55 30 91 81
E-post: avd6@arb-mand.no

NAF avd. 7 Sør-Vest
Jens Zetlitz gt. 21, 4008 Stavanger
Telefon: 51 50 02 39, Faks: 51 50 02 42
E-post: avd7@arb-mand.no

NAF avd. 8 Midt-Norge
Folkets Hus, 7011 Trondheim
Telefon: 74 13 56 00 Faks: 73 87 94 91
E-post: avd8@arb-mand.no

NAF avd. 9 Nord
Postboks 1060, 9503 Alta
Besøksadresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
Telefon: 78 43 67 01, Faks: 78 44 50 15
E-post: avd9@arb-mand.no

NAF avd. 142 Longyearbyen
Arbeiderforening
Postboks 408, 9171 Longyearbyen
Telefon: 79 02 11 14, Faks: 79 02 13 09
E-post: laf142@onlinearb-mand.no
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vedtekter og Handlingsprogram

På de påfølgende sider finner du vedtekter og handlingsprogram 
for Norsk Arbeidsmandsforbund for perioden 2011-2015. 

Disse ble vedtatt på forbundets landsmøte i mai 2011:

vedtekene:
Del I Forbundets vedtekter...................................................... 14
Del II Avdelingens vedtekter .................................................... 35
Del III Klubbvedtekter ............................................................... 43
Del IV Valg av representanter til LO kongress ........................... 47
Del V Vedtektenes ikrafttreden, opphevelse og forandring ..... 48
Del VI Forbundets forsikringer .................................................. 48 
Del VII Forskuddsrettigheter i FSK .............................................. 49 
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Handlingsprogrammet:
Innledning ....................................................................................... 52
Formålsparagrafer  .......................................................................... 53
Egen organisasjon  .......................................................................... 53
Informasjon og samfunnskontakt  ................................................... 54
Skolering og utdanning  .................................................................. 55
Rekruttering og medlemspleie  ....................................................... 56
Ungdomsarbeid  .............................................................................. 56
Arbeidsmiljø .................................................................................... 58
Ytre miljø   ........................................................................................ 60
Internasjonal solidaritet  .................................................................. 61
Tariffpolitikk  ................................................................................... 62
Næringspolitikk  .............................................................................. 64
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Norsk Arbeidsmandsforbund

vedtekter 2011–2015
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Del 1 Forbundets vedtekter

§ 1 Forbundets virkeområde
Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
er en landsomfattende sammenslutning av medlemmer som kan organisere 
lønnstakere innen: 
•  Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi
• Anleggsrelatert entreprenørarbeid 
• Renholdsbransjen
• Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold
• Asfaltarbeid
• Veivedlikehold
• Bergindustrien
• Kystverket
• Vaktselskaper
• Parkeringselskaper
• Tunnel-, bom- og bruselskaper 
• Skianlegg
• Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi

Øvrige grupper som ikke kommer inn under bestemte fag- eller industriforbunds 
virkeområder og ungdom som er under utdanning som er rettet mot forbundets 
virkeområder.

§ 2 Formål
Forbundet har til formål:
1.    å organisere lønnstakere innenfor forbundets virkeområde og opprette tariff-

avtaler (overenskomster) om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
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2.   å fremme medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser 
og sikre at de får sin rettmessige del av produksjonsresultatet. 

3.   å arbeide for å bedre pensjonistenes levekår og bedre medlemmenes pen-
sjonsrettigheter.

4.  å arbeide for at medbestemmelse og bedriftsdemokrati styrkes.
5.   å arbeide for å bedre arbeidsvilkårene for tillitsvalgte og verneombud.
6.   å arbeide for likestilling mellom kjønnene og tilstrebe at andelen kvinner i forbun-

dets styrende organer sentralt og lokalt gjenspeiler andelen i medlemsmassen.
7.  å arbeide for at fagbevegelsen alltid er fri og uavhengig
8.   å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og drive internasjonalt so-

lidaritetsarbeid.
9.   å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.
10.  å arbeide for å sikre frihet, solidaritet, likeverd og likestilling mellom men-

nesker og en rettferdig global fordeling av ressurser.
11.  å arbeide for et samfunn som bygger på sosialistiske grunnverdier og demo-

krati for å fremme en rettferdig fordeling av samfunnsgodene.
12.  å arbeide for rettssikkerhet og økonomisk demokrati med offentlig styring av 

finans- og kredittinstitusjoner. 
13.  å motarbeide ulovlig kontraktørvirksomhet, sosial dumping og privatisering 

av offentlig virksomhet. 
14.  å sikre at grunnarealer og naturområder overføres til samfunnseie, der dette 

bidrar til å fremme allmennhetens interesser. 

§ 3 Medlemskap
1.  Alle lønnstakere som har arbeid innenfor det virkeområdet som er bestemt i 

§ 1, eller fyller betingelsene for student- og elevmedlemskap i LO og som ak-
septerer forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter og vedtak, kan være 
medlemmer av forbundet. Medlemskap kan bare oppnås gjennom en avdeling
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2.  Unntatt fra medlemskap er: 
  a) de lønnstakere/elever/studenter som står tilsluttet eller representerer et 
politisk parti eller organisasjon som har nazistisk eller fascistisk program 
eller formål som er beslektet med slikt program 
b) de som har tatt arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert 
av fagforbund tilsluttet LO. Disse kan ikke bli opptatt som medlemmer uten 
etter særskilt vedtak av forbundsstyret.

3.  Forbundet kan ikke engasjere seg i tvister som er oppstått før innmelding.
4.  Tvist om medlemskap i forbundet blir avgjort av forbundsstyret, eventuelt 

landsstyret eller landsmøtet med adgang til å anke tvisten inn for LO.

§ 4 Forbundets oppbygging
1. Organisasjonskart  

2.  Benevnelsen på avdelingene er Norsk Arbeidsmandsforbund, avdelingsnum-
mer og geografisk benevnelse. Avdelingenes navn vedtas av forbundsstyret 
etter forslag fra avdelingene.

Kontrollkomiteen

Landsmøtet

Landsstyret

Forbundsstyret

Forbundsledelsen

Avdlinger

Medlemmer

Klubber/grupper
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§ 5 Landsmøtet
1.   Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som 

regel holdes hvert 4. år på sted og tid som er fastsatt av landsstyret eller 
forbundsstyret. Tiden for landsmøtet skal fastsettes minst 6 måneder før det 
holdes.

2.   Landsmøtet består av 180 valgte delegater fra avdelingene og av landsstyrets 
medlemmer. Forbundets valgte- og ansatte sekretærer, distriktssekretærer, 
organisasjonsarbeidere og regionale verneombud, som ikke er medlemmer 
av forbundsstyret eller landsstyret, eller er valgt som delegater, møter på 
landsmøtet med tale- og forslagsrett. 

      Forbundets kontrollkomité møter på landsmøtet med talerett. I saker kon-
trollkomitéen har plikt til å uttale seg om etter vedtektene, har komitéen 
forslagsrett. 

3.   De 180 mandatene fordeles forholdsvis mellom avdelingene etter gjennom-
snittlig antall betalende medlemmer siste kvartal året før landsmøtet holdes, 
inntil 3 kan brukes som utjevningsmandater. Representasjon skal søkes for-
delt mellom de ulike yrkesgrupper i avdelingen. Det velges vararepresentan-
ter i nummerert rekkefølge for alle de 180 delegatene.  

4.   Forslag til landsmøtets dagsorden må være kjent før avdelingene kan velge 
sine delegater. Valg av delegater foretas av avdelingenes årsmøter. For å 
kunne velges som delegat må vedkommende ha vært organisert i forbund 
tilsluttet LO i minst 3 måneder før valget foretas og ellers ha sitt medlemskap 
i orden.

5.   Skjemaer for fullmakter må være fylt ut og sendt inn til forbundet innen den 
frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal være underskrevet av to 
av avdelingsstyrets medlemmer. Fullmaktene granskes av en fullmaktskomité 
valgt av forbundsstyret. Komitéen legger sin innstilling fram for landsmøtet, 
som gjør endelig vedtak om godkjenning av fullmaktene.  

6.   Melding om tidspunkt for landsmøtet skal sendes avdelingene med anmod-
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ning om å sende inn forslag som ønskes behandlet. Forbundsstyret setter 
fristen for innsending av forslag. Den må ikke være kortere enn 3 måneder 
etter at landsmøtet er gjort kjent.

7.   Avdelinger, grupper, klubber, landsstyret og forbundsstyret kan fremme for-
slag til landsmøtet. Grupper og klubber sender sine forslag gjennom avde-
lingen, som samordner og videresender disse med innstilling til forbundet. 
Gruppe må i denne sammenheng være en fast etablert gruppe i avdelingen, 
som holder egne årsmøter. 

8.   Forslag til dagsorden, forretningsorden og de innsendte forslag skal sendes 
avdelingene senest 2 måneder før landsmøtet. Delegatene skal ha landsmø-
tedokumentene tilsendt senest 14 dager før landsmøtet. Landsmøtet gjør 
vedtak om endelig dagsorden og forretningsorden.

9.   Ved avstemning på landsmøtet har hver representant en stemme. Sakene blir 
avgjort ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfri-
het for de vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret og 
forbundsstyret. Det samme gjelder saker om tvist mellom forbundsstyret og 
landsstyret som blir lagt fram på landsmøtet. I slike saker har de bare tale- og 
forslagsrett.

10.  Forbundet betaler reise og opphold for representantene på landsmøtet, etter 
statens satser. De er også dekket av reiseforsikring. Reell, dokumentert tapt 
arbeidsfortjeneste dekkes. Diett under opphold avgjøres av forbundsstyret.

§ 6 Landsmøtets myndighetsområde
Landsmøtet skal:
1.  behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsor-

den. Landsmøtet skal uttale seg om landsmøteperiodens regnskap og årsbe-
retning, samt fastsette landsmøteperiodens faglig-politiske beretninger.
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2.  Velge
   •  Forbundets ledelse bestående av leder, nestleder, organisasjonsleder, det 

antall forbundssekretærer landsmøtet bestemmer, samt en ungdomssekre-
tær. Som ungdomssekretær er ingen valgbar etter fylte 31 år.

   •  Forbundsstyret bestående av leder, nestleder, organisasjonsleder og 2 for-
bundssekretærer, samt 9 representanter med personlige vararepresentanter 
fra avdelingene. Fra forbundsledelsen velges det en 1. og en 2. vararepre-
sentant. 

   •  Landsstyret bestående av forbundsstyret og 15 representanter med person-
lige vararepresentanter fra avdelingene.  

      Disse valgene skal foregå ved særskilt valg. 
       Over halvparten av medlemmene i forbunds-/landsstyret skal ikke være 

fra forbundsledelsen. I forbundsstyret og landsstyret skal så vidt mulig alle 
yrker innen organisasjonsområdet være representert, og minst en represen-
tant i landsstyret ha minoritetsbakgrunn. Det bør tas hensyn til geografisk 
fordeling.

3.   Velge kontrollkomité på 3 representanter og 3 personlige vararepresentanter. 
Leder og nestleder av kontrollkomitéen velges ved særskilt valg. Represen-
tanter i kontrollkomitéen kan ikke inneha andre verv i styrende organer i 
forbundet eller avdelingen. Ved leders avgang velger landsstyret ny leder.

4.   Velge representanter med vararepresentanter til LOs og LO Stats represen-
tantskap.

5.   Bare yrkesaktive medlemmer er valgbare. Når medlemmer går av med pen-
sjon, skifter yrke, omskoleres til annet yrke eller går på arbeidsavklaring, trer 
de ut av sine verv. De som inngår avtale om delpensjon etter reglene i AFP, 
betraktes som yrkesaktive i nedtrappingsperioden. 

     Man kan ikke samtidig være ansatt i en stilling i forbundet og være i et valgt 
verv. Ansatte kan ikke velges, med mindre de trer ut av stillingen de er ansatt 
i. Dette gjelder alle verv både i forbundet sentralt og i avdelingene. 
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     Ved valg av vararepresentanter søkes så langt råd å velge fra samme yrkes-
gruppe som den som velges som representant. 

     Ved valg til forbundets ledelse er ingen valgbar etter fylte 62 år.
     Når en landsmøtevalgt representant i perioden trer ut fra sitt verv, trer varare-

presentanten inn på fast plass, og landsstyret foretar suppleringsvalg, jf. § 9. 
6.   Ved valgene kreves det absolutt flertall. Har en ikke oppnådd det ved første 

gangs avstemming, foretas bundet valg mellom de to som har oppnådd det 
høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall, skal det foretas lodd-
trekning.

7.   Valgte representanter til forbundets organer har møteplikt. Ved uteblivelse 
fra 2 møter etter hverandre uten gyldig forfall, utelukkes representanten fra 
sitt verv og vararepresentanten rykker opp. 

8.   De som velges i forbundets organer og de ansatte kan ikke ha lønnet bistilling 
eller drive næringsvirksomhet som er i strid med forbundets interesser.  

8.   Foreta endringer i vedtektene for forbundet. Benkeforslag om endringer i 
vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet uten at det har 
sammenheng med et forslag som er satt fram på vanlig måte.

9.   Avgjøre ethvert stridsspørsmål mellom forbundsstyret og landsstyret, mellom 
dem og de tilsluttede avdelinger, eller mellom avdelingene, om ikke vedtek-
tene fastsetter noen annen måte å gå fram på.

10. Fastsette kontingent til forbundet.
11. Treffe endelig avgjørelse i saker om utelukking av medlemmer.

§ 7 Ekstraordinært landsmøte 
1.  Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av landsstyret når det oppstår særlige 

viktige og uforutsette situasjoner. Det samme har forbundsstyret plikt til å 
gjøre om minst 25% av medlemmene i forbundet krever det.

2.  Det bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker 
som var årsaken til innkallingen.
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3.  Om tiden tillater det velges delegater til det ekstraordinære landsmøte på 
samme måte som bestemt i § 5. I motsatt fall møter de som var delegater på 
siste ordinære landsmøte. Landsstyret avgjør med bindende virkning hvilken 
fremgangsmåte som skal nyttes.

§ 8 Landsstyret
1.  Landsstyret er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er sam-

let. Det gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort på landsmøtet.
2.  Landsstyret kommer sammen til møte minst en gang hvert år, eller så ofte 

forbundsstyret finner det nødvendig, eller om 25 % av representantene krever 
det. Møtene ledes av forbundets leder.

3.  I landsstyret har forbundsstyrets medlemmer stemmerett i alle saker unntatt 
de saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært med på som med-
lemmer av forbundsstyret. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Forbundsledelsens representanter har ikke stemmerett ved fastsetting av 
egen lønn. 

4.  Godtgjøring for reiseutlegg, diett og tapt arbeidsfortjeneste i anledning 
landsstyremøtene blir betalt av forbundet.

5.  Landsstyrets, forbundsstyrets, kontrollkomitéens medlemmer og varamed-
lemmer skal ha tilsendt dagsorden med tilhørende saksdokumenter i god tid 
før møtet og helst innen 14 dager før.

6.  Kontrollkomitéens medlemmer møter i landsstyremøtene med tale- og for-
slagsrett i saker som de etter vedtektene har rett til å uttale seg om. Jf. § 13 
og Normalinstruks for kontrollkomitéer.

§ 9 Landsstyrets myndighetsområde
Landsstyret skal:
1.  før utgangen av juni fastsette foregående års regnskap og årsberetning, samt 

innstille den faglig-politiske beretning overfor landsmøtet. 
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2.  innen utgangen av november i året før et hovedoppgjør velge tariffråd for de 
enkelte av forbundets grupper. Grupper innenfor tariffområdet bør så vidt 
mulig sikres representasjon.

    Tariffrådene skal ha minimum 2 og maksimalt 9 representanter, med person-
lige vararepresentanter. Antall representanter i rådene reguleres i forhold til 
antall medlemmer i yrkesgruppene i tråd med følgende tabell:

 0 –  500 medlemmer  2 representanter
 501 –  1000 ” 3 ” 
 1001 –  1300 ” 4 ” 
 1301 –  1600 ” 5 ” 
 1601 –  1900 ” 6 ” 
 1901 –  2200 ” 7 ” 
 2201 –  2500 ” 8 ” 
 2501  og over  ” 9 ” 

    Avdelingene skal fremme forslag på representanter i samråd med gruppene. 
    Forhandlingsutvalget velges av og blant tariffrådets medlemmer. Valgbarhet 

og uttreden av rådene følger bestemmelsene i § 6.5.
3. Foreta suppleringsvalg. 
    Ved suppleringsvalg søkes så langt råd å velge fra samme yrkesgruppe og 

avdeling som den representanten som har gått ut. Den avdelingen som mister 
en representant har anledning til å komme med forslag.

    Vurdere suppleringsvalg i tilfelle noen av de sentralt valgte er fratrådt. 
    Landsstyret kan, om det finner det hensiktsmessig, nedsette en valgkomité 

når suppleringsvalg skal foretas.
4.  Landsstyret nedsetter de faste komiteer, bransjeråd og utvalg de finner nødven-

dig for å utrede og forberede beslutninger i forbundsstyret og landsstyret. Det 
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skal minst være følgende faste utvalg: Ungdomsutvalg og forsikringskomité. 
    Utvalgene/komiteene har en rådgivende rolle overfor forbundsstyret og lands-

styret, som er de besluttende organene. Landsstyret utarbeider mandat for 
utvalgene/komitéene. Supplering av utvalgene foretas av forbundsstyret.

5.  Velge representanter til LOs kongress, dersom dette ikke er gjort av landsmø-
tet. Jf. vedtektene del IV

6.  ta avgjørelse i saker om utelukking av avdelinger og medlemmer.
7.  fastsette lønn for forbundets sentralt valgte. Forbundsledelsen inngår tariff-

avtale med forbundets ansatte.
8.  utligne ekstrakontingent om dette blir nødvendig.
9.  behandle alle ankesaker fra medlemmer i forbundsstyret i henhold til § 10.4

§ 10 Forbundsstyret
1.  Forbundsstyret har sitt sete i Oslo. Det er vedtaksført når minst 6 av medlem-

mene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
2.  Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden.
3.  Valgte og ansatte sekretærer ved forbundskontoret som ikke er forbundsstyre-

representanter, og de ansattes representant, møter med tale- og forslagsrett.
4.  Om det er meningsforskjell i forbundsstyret har mindretallet rett til å anke 

følgende saker for landsstyret:
a.  utelukking av medlemmer,
b.  suspensjon av tillitsvalgte,
c. anvendelse av forbundets midler,
d. utskriving av ekstrakontingent,
e. tolkningstvister i henhold til § 31

§ 11 Forbundsstyrets myndighetsområde
Forbundsstyret skal:
1.   lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og lands-
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styrets vedtak. Den daglige ledelse ivaretas av den valgte forbundsledelsen.
2.   avgi årsregnskap, årsberetning og framlegge en faglig/politisk beretning 

for foregående år i god tid, slik at dette kan behandles av landsstyret se-
nest innen utgangen av juni måned. Årsregnskap og årsberetning skal være 
underskrevet av samtlige av forbundsstyrets medlemmer. Har en som skal 
underskrive innvendinger mot årsregnskap eller årsberetning, skal vedkom-
mende underskrive med påtegnet forbehold og nærmere redegjørelse i års-
beretningen. 

3.   ansette nødvendig antall sekretærer og organisasjonsarbeidere sentralt og i 
avdelingene, samt oppnevne og ansette regionale verneombud i henhold til 
forskrift nr. 404. Kontorpersonalet ansettes av forbundsledelsen. De berørte 
avdelinger skal medvirke i ansettelsesprosessen og har innstillingsrett. For-
bundsstyret har arbeidsgiveransvar for de ansatte.

4.   forvalte forbundets midler i samsvar med § 12.3 og gi løyvinger som ikke er 
fastsatt av landsmøtet eller landsstyret.

5.   Påse at regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll.

6.   Påse at avdelingene følger de retningslinjer som er trukket opp for forbundets 
virksomhet. Herunder en kontrollfunksjon av avdelingenes drift iht vedtek-
tene og lovlig fattede vedtak.

7.   forme og lede tariffpolitikken i samsvar med forbundets og LOs formål og 
retningslinjer, og behandle oppgjørsform.  

8.   innkalle landsstyret og landsmøtet og forberede de saker som skal opp til 
behandling der.

9.   suspendere og avsette tillitsvalgte i samsvar med reglene i § 30.
10. utligne ekstrakontingent om dette blir nødvendig.
11.  innstille representanter til LOs kongress og lede valget i samsvar med de 

regler som er anført under Del IV.



25

12. avgjøre tvister om tolkning av forbundets vedtekter.
13.  Det ytes stønad til ekstraordinær barnepass i forbindelse med møter og andre 

oppdrag for forbundet.

§ 12 Hovedkontor, firmategning og forvaltning
1.  Forbundet har sitt hovedkontor i Oslo.
2.  Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet.
3.  Forbundet skal helst anbringe sine midler i bank-, stats-, kommune-, hypo-

tek- eller kredittforeningsobligasjoner. Dessuten kan midler nyttes til kjøp av 
fast eiendom, andeler i fond og tegning av aksjer i foretak som forbundet har 
interesse av å være medeier i. Midler skal ikke anbringes i foretak/aktivitet i 
strid med § 2.

4.  Forbundsstyret må til enhver tid påse at forbundets midler anbringes slik at de 
i påkommende tilfelle kan realiseres hurtig.

§ 13 Regnskap - revisjon - kontroll
1.  Regnskapet skal gi innsikt i forbundets økonomiske aktiviteter og stilling. 
    Regnskap og budsjettoppfølging legges fram for forbundsstyret minst to gan-

ger årlig.
    Forbundet utarbeider årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. For-

bundsstyret avlegger hvert år regnskapet for landsstyret. Regnskapsførselen 
og årsregnskapet skal følge de bestemmelser som er fastsatt i regnskapslo-
ven.

2.  Revisjon av forbundets regnskaper utføres av statsautorisert revisor eller et 
revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer valgt av LOs representantskap.

    I den utstrekning det følger av god revisjonsskikk, skal revisor granske regn-
skapene og årsoppgjøret. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis 
av Landsorganisasjonens og forbundets organer, så fremt de ikke strider mot 
lov, vedtekter eller god revisjonsskikk. I den utstrekning revisor finner det 
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forsvarlig etter kravene til god revisjonsskikk, kan revisor bygge sitt arbeid på 
den interne kontroll.

    Forhold som revisor har påpekt over for forbundet skal inntas i brev som num-
mereres fortløpende. Slike brev journalføres i en revisjonsprotokoll og oppbe-
vares betryggende sammen med protokollen.  

    Revisor eller den revisor utpeker plikter å være til stede på landsstyremøtet 
der regnskapet blir behandlet. 

3.  Kontrollkomitéen har i oppdrag å påse at de organisatoriske og økonomiske 
disposisjoner som blir gjort er i samsvar med forbundets vedtekter og ved-
tak. Kontrollkomitéen har for øvrig å foreta en kritisk revisjon av forbundets 
disposisjoner (og en tallmessig revisjon) i den utstrekning den selv finner det 
nødvendig. Komitéen kan innkalle de faste revisorer til sine møter. Jf. Norma-
linstruks for kontrollkomitéer.

§ 14 Tariffkrav og tariffrevisjoner
1.  Vil forbundet sette fram krav om ny tariffavtale eller si opp en tariffavtale, må 

dette godkjennes av sekretariatet i LO på forhånd. Melding må til vanlig gis 1 
måned før kravet blir satt fram eller tariffavtalen blir sagt opp. 

2.  Plassoppsigelse kan foretas når sekretariatet i LO har gitt godkjenning etter 
pkt. 1.

3.  Fører ikke forhandlinger eller mekling frem og forbundet vil sette arbeidsstans 
i verk, må godkjenning fra sekretariatet i LO innhentes.

4.  Om en tariffbevegelse omfatter flere forbund eller fag, har forbundet plikt til 
å overlate ledelsen av forhandlingene til forhandlingsutvalget i samsvar med 
LOs vedtekter § 14. pkt. 5.

§ 15 Avstemning over tarifforslag
1.  Tarifforslag skal legges frem for de medlemmer interessetvisten gjelder. Av-

stemningsresultatet skal gi et fullgyldig uttrykk for viljen hos medlemmene. 
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Avstemningsfristen skal gi alle en reell mulighet til å avgi stemme.
2.  Har flertallet av de medlemmer som interessetvisten gjelder stemt for forsla-

get, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet. 
3.  Blir ikke vilkåret i punkt 2 fylt, er avstemningen ikke bindende med mindre 

2/3 eller mer av de medlemmer interessetvisten gjelder har deltatt i avstem-
ningen.

4.  Har mindre enn 2/3 tatt del i avstemningen, og vilkåret etter punkt 2 ikke er 
fylt, er avstemningen rådgivende. LOs sekretariat skal tar endelig avgjørelse 
etter at forbundsstyre er hørt.

5.  Omfatter en tariffavtale også andre forbund, forholdes som bestemt i LOs 
vedtekter § 14. pkt. 5-10.

6.  Ved avstemninger må § 7.4 i avdelingenes vedtekter vedlegges avstemnings-
materiellet.

§ 16 Arbeidsstans
1.  Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger eller om lockout er vars-

let, velger alle avdelinger som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lock-
outkomité. Avdelingen fordeler konfliktstønaden og øver den kontroll som er 
nødvendig under arbeidsstansen.

2.  Så lenge arbeidsstansen varer må ingen ta arbeid i foretak som omfattes av 
arbeidsstansen, eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon.  
Den som gjør det er blokade- eller streikebryter. Melding om det sendes straks 
til forbundsstyret. 

3.  Forbundsstyret treffer avgjørelse i hvert enkelt tilfelle om navnene på streike- 
eller blokadebryterne skal offentliggjøres.

4.  Ingen organisert arbeider må søke arbeid etter endt lovlig streik eller lockout, 
før alle medlemmer som var med i arbeidsstansen har fått igjen arbeidet sitt. 
De som tar arbeid i strid med dette, rammes av bestemmelsen i pkt. 2 i denne 
paragraf, om ikke forbundsstyret finner grunn til å gjøre unntak.
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5.  Bare de medlemmer som interessetvisten gjelder, har stemmerett i spørsmålet 
om iverksetting, avslutning eller fortsetting av arbeidsstans.

6.  Ved alle avstemninger følges reglene i § 15 i disse vedtekter og for øvrig av-
stemningsreglene i avdelingenes vedtekter § 7.

§ 17 Stønad under arbeidsstans
1.  Arbeidsstans som er satt i verk i henhold til disse vedtektene gir alle med-

lemmer som omfattes av arbeidsstansen rett til stønad etter disse satser, fra 
konfliktens første dag.

    Forbundsstyret kan sette andre satser og bestemme at stønad skal gis fra et 
annet tidspunkt. 

    Grunnsats kr. 2 300,- pr. uke. 
    Forsørgertillegg kr. 475, - for hver person medlemmet er forsørger for. Satsene 

lønnsindeksreguleres årlig pr. 1. februar. 
    Medlemmer som arbeider deltid skal utbetales stønad i forhold til det antall ti-

mer de ville ha arbeidet dersom det ikke var konflikt. Satsen omregnes videre 
til timesats ved forskjellige arbeidstidsordninger.

2.  For å få rett til stønad må det enkelte medlem:
    • ha vært i arbeid på det tidspunkt da arbeidsstansen inntrådte 
    •  ha betalt kontingent til forbund tilsluttet LO i minst 2 måneder før arbeids-

stansen ble satt i verk. Forbundsstyret kan fatte vedtak om kortere medlem-
skap enn 2 mnd. 

    • ikke skylde kontingent for mer enn seks uker 
        Tar medlemmene annet arbeid må de gi melding om det til avdelingen. 

Så lenge medlemmene har slikt arbeid faller stønaden bort. Se også avd. 
vedtektene § 7.

3.  Medlemmer som var syke da arbeidsstansen ble satt i verk har krav på stønad 
fra den dagen de blir friskmeldt mot å legge fram legeattest om det. Medlem-
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mer som avtjener verneplikt når arbeidsstansen settes i verk, får stønad fra 
den dagen de blir dimittert. 

4.  Avdelingen sender forbundet fullstendig oversikt over de utbetalinger arbeids-
stansen har ført med seg, senest to måneder etter arbeidsstansen er hevet.

§ 18 Særorganisasjoner etc.
Ingen særorganisasjoner, celler eller grupper, eller aksjonsutvalg må dannes, som 
har til hensikt å sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser 
innen fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorga-
nisasjonen.

§ 19 Kontingent
1.  Kontingenten er 1,6 % av brutto arbeidslønn, lønn under sykdom, militær-

tjeneste, fødselspenger, adopsjonspenger og av ferielønn. Dersom ferielønn 
ikke tas med i grunnlaget, skal satsen være 1,82 %. Med brutto arbeidslønn 
forstås all lønn som legges til grunn for beregning av ferielønn. Kontingenten 
skal dog være minst kr 130 per måned, den indeksreguleres (konsumprisin-
deks) hvert år per 1. november.

2.  For pensjonerte medlemmer er kontingenten kr 130 per måned, den indeksre-
guleres (konsumprisindeks) hvert år per 1. november. Fra fylte 75 år er med-
lemskapet gratis. 

3.  I ledighetsperioder og perioder fra den dato lønn under sykdom opphører, 
er medlemmet fritatt for å betale kontingent. Overskrider en slik periode 3 
måneder, skal medlemmene betale kr 130,- pr. måned, inntil vedkommende 
kommer i lønnet arbeid.

    Har et medlem gått arbeidsledig over 6 måneder, eller har hatt permisjon over 
12 måneder, kan forbundet kreve dette dokumentert skriftlig av NAV. 

4.  Medlemmer plikter å meddele avdelingen umiddelbart når vedkommende 
kommer i lønnet arbeid. Medlemmer plikter også å opplyse om og betale 
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kontingent for lønnet arbeid for biarbeidsgiver, dersom denne ligger under 
forbundets organisasjonsområde.

    Medlemmer kan ikke kreve at forbundet skal bistå i saker som oppstår i virk-
somheter hvor de ikke er registrert med kontingentinnbetaling.

5.  De som ikke mottar lønn fra sin arbeidsgiver under obligatorisk førstegangs-
tjeneste eller siviltjeneste fritas for å betale kontingent. De som går skole 
fritas for å betale kontingent, men de betaler den til enhver tid gjeldende 
årspremie for forsikringer.

6.  Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, landsstyret og for-
bundsstyret.

7.  Medlemmer ansatt i virksomheter med oppdrag utenfor Norges grenser, beta-
ler kontingent til forbundet etter reglene i punkt 1.

§ 20 Kontingentens fordeling
1.  12 % av medlemskontingenten fordeles til avdelingene etter beregningsmo-

dell som vedtas av landsstyret. 
2.  For avdelinger som ikke mottar tilskudd fra forbundet, skal fordelingen være 

15 % til avdelingen og 85 % til forbundet.

§ 21 Medlemsutmerkelser
1.  Medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i forbund tilsluttet LO 

skal tildeles forbundets 25 års-nål. 
2.  Medlemmer med langt medlemskap, og som har vært særlig aktive og dyktige 

i faglig arbeid, kan tildeles forbundets diplom etter følgende retningslinjer: 
    - vedkommende må ha innehatt tillitsverv i sammenlagt 20 år i
    forbundets/fagbevegelsens organer
    Forslag om slik tildeling kan fremmes av avdelingene og forbundsstyret. For-

bundsstyret avgjør tildelingen 
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3.  LO-merket tildeles medlemmer som har 40 års sammenhengende medlem-
skap i forbund tilsluttet LO.

4.  Hedersstatuetten «Arbeidsmanden» kan tildeles en person som har gjort seg 
spesielt bemerket ved betydelig innsats innen forbundets interesseområder. 
Det utdeles en i hver landsmøteperiode. Vedtak om tildelingen fattes av for-
bundsstyret, etter begrunnede forslag fra avdelingene eller forbundsstyret.

5.  LOs høyeste medlemsutmerkelse, «Pioneren», kan tildeles medlemmer som 
har gjort en betydelig innsats i/for fagbevegelsen i minst 25 år sammenheng-
ende. Innsatsen kan bestå av faglige tillitsverv eller en kombinasjon av dette 
og innsats for fagbevegelsen i offentlige verv eller annen virksomhet. Vedtak 
om tildeling fattes av forbundsstyret.

§ 22 Overføring av medlemskap
1.  Medlemmer kan overføres fra en avdeling til en annen innen forbundet. 
2.  Ved nyorganisering og overføring fra andre forbund, blir medlemmene tilslut-

tet avdelingen som geografisk dekker arbeidsplassen. Ved skifte av arbeids-
plass kan medlemmene etter eget ønske velge å bli stående i avdelingen, 
overføres til hjemstedets avdeling eller avdelingen som geografisk dekker den 
nye arbeidsplassen.  

    Oppstår det forhold innen virksomheter/arbeidsplasser som gjør at vedtek-
tene ikke er utfyllende nok, skal forbundsstyret behandle spørsmålet om hvor 
medlemmene skal være tilsluttet.

3.  Medlemmer kan overføres fra ett forbund til et annet innen LO, når de har 
medlemskapet i orden i sitt gamle forbund og er utmeldt av det. 

4.  Vilkår for slik overføring er at medlemmer har eller har fått arbeid innenfor 
et annet forbunds virkeområde. Overføring skal finne sted innen 2 måneder 
regnet fra det tidspunkt medlemmene har fått arbeid i vedkommende yrke. I 
slike tilfeller får medlemmet straks fulle rettigheter i det nye forbundet.
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§ 23 Overføring av medlemskap innen Skandinavia
1.  Overføring kan foretas direkte fra det forbund medlemmet er tilsluttet til det 

forbund medlemmet skal tilhøre i henhold til vedkommende forbunds vedtekter
2.  Før overføring kan skje, må medlemmet ha arbeid innenfor forbundets vir-

keområde, og medlemskap må bekreftes å være i orden fra det forbundet 
vedkommende har stått tilsluttet

3.  Med overføring av medlemskap følger rettigheter i de forskjellige kasser, så-
fremt det er tilsvarende i begge organisasjoner. Overflyttede medlemmer har i 
slike tilfeller like rettigheter med andre medlemmer, og for så vidt medlemska-
pets varighet har betydning for størrelsen av understøttelsen, skal det regnes 
med samlet uavbrutt medlemskap i de forbund som er tilsluttet de respektive 
landsorganisasjoner.

4.  Når et medlem overføres til et forbund som ikke har tilsvarende kasse, hvi-
ler medlemmets rettigheter i angjeldende kasse, men trer i kraft igjen hvis 
medlemmet kommer tilbake til samme forbund eller et annet forbund med 
tilsvarende kasse.

§ 24 Overføring fra andre land
1.  Medlemmer fra andre lands forbund som forbundet har gjensidig overens-

komst med, og som har hatt sitt medlemskap i orden i minst 3 måneder, opp-
tas i forbundet om vilkårene ellers er til stede, med fulle rettigheter regnet fra 
den tid medlemmet ble organisert.

2.  Et medlem fra annet lands organisasjon som forbundet ikke har gjensidig over-
enskomst med, og som har sitt medlemskap i orden, kan opptas som medlem. 
Medlemmets rettigheter blir regnet fra den dag det blir opptatt i forbundet.

§ 25 Hvilende rett
1.   Medlemmer over 75 år får hvilende rett, noe som innebærer gratis medlemskap.
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§ 26 Kampfondet og Solidaritetsfondet
1.  I landsmøteperioden avsettes det i gjennomsnitt fra 2 - 4 % av forbundets to-

tale kontingentandel til Kampfondet. Fondet skal svare til minst kr. 2 300,- pr. 
yrkesaktiv medlem. Beløpet justeres årlig i forhold til lønnsindeksen. 

2.  Kampfondets midler skal anbringes slik at de hurtig kan nyttes til stønad når 
situasjonen krever det. 

3.  Landsstyret/forbundsstyret kan bruke kr. 20,- pr. betalende medlem pr. år til 
solidaritetsarbeid.

§ 27 Uravstemning
1.  Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker. Forbunds-

styret avgjør etter hvilke regler uravstemningen skal foregå.
2.  Avstemningen kan holdes blant alle avdelinger, eller blant bestemte avdelin-

ger.
3.  Avstemningen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmene kan 

avgi stemme.
4.  Avdelinger sender inn stemmeresultater til forbundsstyret. Avdelingene opp-

bevarer stemmesedlene inntil det samlede avstemningsresultat er helt klart. 
Stemmemateriell oppbevares minst ett år etter avstemning.

5.  Avdelingsstyret eller stemmestyret har taushetsplikt med hensyn til resultatet 
av avstemningen.

6.  Bortsett fra de saker som er nevnt i § 15 kreves at minst 1/3 av de medlem-
mene saken gjelder har deltatt i avstemningen for at resultatet skal være av-
gjørende. I motsatt fall er avstemningen rådgivende for forbundsstyret.

§ 28 Utelukking av avdelinger og enkeltmedlemmer
1.  Avdelinger som setter seg utover forbundets og fagorganisasjonens vedtekter 

eller vedtak kan utelukkes fra medlemskap etter vedtak av landsstyret. Slike 
vedtak kan innen en måned etter at avdelingen har fått skriftlig melding om 
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det, påankes til landsmøtet uten at klagen har oppsettende virkning.
2.  Enkeltmedlemmer kan utelukkes etter vedtak av forbundsstyret. Slikt vedtak 

kan innen en måned etter at medlemmet har fått skriftlig melding om det, 
påankes til landsstyret uten at klagen har oppsettende virkning. Medlemmet 
har også rett til å påanke saken til landsmøtet. Jf. avdelingenes vedtekter §10.

§ 29 Oppløsning av avdeling
Om en avdeling oppløses, tilfaller alltid avdelingens aktiva forbundskassen om 
ikke forbundsstyret gjør vedtak om noe annet.

§ 30 Suspensjon
1.  Tillitsvalgte i forbundet kan suspenderes fra sine tillitsverv av forbundsstyret 

eller av landsstyret. Suspensjonen kan skje med tap eller bibehold av lønn. 
Vedtaket om suspensjon må legges frem for landsmøtet til endelig avgjørelse. 
Den suspenderte har i slike tilfelle talerett på landsmøtet.

§ 31 Avgjørelse av tvister
Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves 
ved de sivile domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til 
landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måten avgjøres organisa-
sjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 32 Arbeidsmanden
1. Forbundets fagblad Arbeidsmanden sendes gratis til medlemmer innen Skandinavia.
2.  Bladet skal ivareta forbundets behov for faglig opplysning, agitasjon og de-

batt, samt reportasjer for medlemmene.  

§ 33. Oppløsning av forbundet
Oppløsning av forbundet kan bare skje etter vedtak av landsmøtet med 2/3 flertall.
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Del ii Avdelingenes  vedtekter

§1 Avdelingenes formål og oppgaver
Avdelingen er forbundets førsteledd og utøvende organ innenfor sitt geografiske 
område.  Avdelingen er medlemmenes/klubbenes bindeledd til forbundet.
Avdelingen har videre som oppgave:

§1 Avdelingenes formål og oppgaver
Avdelingen er forbundets førsteledd og utøvende organ innenfor sitt geografiske 
område.  Avdelingen er medlemmenes/klubbenes bindeledd til forbundet.
Avdelingen har videre som oppgave:

1.   å arbeide for det formål og de retningslinjer som går fram av forbundets og 
LOs vedtekter og vedtak, samt forbundets handlingsprogram.  

2.   å organisere alle lønnstakere som kommer inn under forbundets organisa-
sjonsområde. 

3.   å ivareta medlemmenes interesse på arbeidsplassen. Avdelingen kan ikke 
engasjere seg i tvister som har oppstått før vedkommende ble medlem i for-
bundet.

4.   å påse at det dannes utvalg for tillitsvalgte i de enkelte virksomheter og på 
arbeidsplasser.

5.   å legge opp til aktiviserende møtevirksomhet i avdelingens organer. 
6.   å påse at det drives aktivt ungdomsarbeid gjennom sitt ungdomsutvalg både 

overfor unge medlemmer, uorganisert ungdom og ungdom under utdanning.
7.   Avdelingen skal helst anbringe sine midler i bank-, stats-, kommune-, hypo-

tek- eller kredittforeningsobligasjoner. Dessuten kan midler nyttes til kjøp av 
fast eiendom, andeler i fond og tegning av aksjer i foretak som forbundet har 
interesse av å være medeier i. Midler skal ikke anbringes i foretak/aktivitet i 
strid med forbundets formålsparagraf. 
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8.   å behandle spørsmål om opptaking, overføring eller utelukking av medlemmer. 
9.   å bistå medlemmene eller deres etterlatte ved utbetaling fra gjeldende for-

sikringsordninger.
10. å slutte seg til LOs lokalorganisasjoner.
11. å ha et aktivt faglig politisk samarbeide med lokale og sentrale politiske organer.

§ 2 Medlemskap
1.   Med de unntak som er nevnt i forbundets vedtekter § 3 pkt. 2, kan alle lønns-

takere som har arbeid innenfor et av forbundets organisasjonsområder bli 
medlem av avdelingen. 

2.   Vilkårene for medlemskap er for øvrig at medlemmer godtar avdelingens, 
forbundets og LOs vedtekter og vedtak. 

3.   Om en gir uriktige opplysninger, eller unnlater å gi opplysninger av betydning 
for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder 
avdelingen, kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake 
kontingent og avgift som er betalt. Før omgjøring av slikt medlemskap skjer 
må vedkommende få mulighet til å forklare seg.

4.   Blir det strid om et medlem har rett til å bli medlem, eller bli stående i avde-
lingen, treffer avdelingsstyret avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan påklages 
til forbundsstyret.

5.   Streike- eller blokadebrytere kan under ingen omstendighet bli medlem før 
vedkommende har ordnet sitt mellomværende med det forbund som saken 
hører inn under.

6.  Nyinnmeldte skal ha tilsendt nødvendig materiell og informasjon.  

§ 3 Medlemskontingent
1.   Medlemskontingenten betales i samsvar med forbundets vedtekter.
2.   Når arbeidsgiver trekker kontingent, plikter alle medlemmene i virksomheten 

å være med på dette.
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3.   Skylder et medlem kontingent for 3 måneder, tapes alle rettigheter i forbun-
det og i forsikringsordninger de har gjennom sitt medlemskap. Før et medlem 
blir strøket, skal det motta varsel om dette og gis mulighet til å betale det 
de skylder.

§ 4  Årsmøter og medlemsmøter 
1.   Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 

utgangen av mars. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel. 
Dagsorden skal gå frem av kunngjøringen. Andre saker enn de som er ført 
opp kan ikke behandles. 

     Årsmøtet skal foreta valg og behandle beretning og regnskap, samt planer 
og budsjett for kommende år. Beretning og regnskap sendes sammen med 
dagsorden for årsmøtet ut til klubbene for behandling.

2.   Årsmøtet avgjør størrelsen på representantskapet og avdelingsstyret. End-
ring av tidligere årsmøtevedtak kan ikke tas som benkeforslag, men må være 
oppført som egen sak på dagsorden til årsmøtet. Slik sak må behandles før 
budsjett. 

3.   Avdelinger med flere overenskomstområder bør holde årsmøtet som repre-
sentantskap, bestående av minst 30 representanter, i tillegg til avdelingssty-
ret. Antallet representanter skal fordeles forholdsvis mellom overenskomst-
områdene, det skal søkes å få med samtlige bransjer. Valgmåte og fordeling 
avgjøres av styret og tilpasses forholdene i den enkelte avdeling. 

     Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett. Kun de 
valgte representanter og styret har stemmerett.

3.   Årsmøtet velger et avdelingsstyre bestående av minst 5 medlemmer med 
vararepresentanter. 

    Ved sammensetning av styret og vararepresentanter skal det være bredest 
mulig representasjon fra gruppene og tas geografiske hensyn. Leder, sekre-
tær og halvparten av styremedlemmene velges det ene år. Nestleder og re-
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sten av styremedlemmene velges det annet år. Valgene gjelder for to år. I 
avdelinger med bare ett overenskomstområde velges det også kasserer.

    Valgbarhet følger samme prinsipp som i forbundets vedtekter § 6. Dette gjel-
der også ved valg av landsmøtedelegater.

4.   Årsmøtet velger ungdomsutvalg, studieutvalg og eventuelle andre faste ut-
valg.  Utvalgene er rådgivende overfor styret. Leder av ungdomsutvalget blir 
ungdomstillitsvalgt og tiltrer styret med fulle rettigheter. 

    Årsmøtet velger representanter til LOs lokalorganisasjoner.
5.   Årsmøtet velger en kontrollkomite på 2 representaner og 2 personlige varare-

presentanter. Leder av kontrollkomiteen velges ved særskilt valg. Represen-
tanter i kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv i avdelingen.

6.  I landsmøteårene skal årsmøtet velge representanter til forbundets landsmøte.
7.   Dersom en av representantene under valg forlanger det, skal det være skriftlig 

avstemning. For å bli valgt må en ha fått absolutt flertall. Oppnås ikke dette 
ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to som har fått 
flest stemmer. Får disse to samme stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

8.   Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret, eller når minst 25 % av 
medlemmene forlanger det. Forbundsstyret kan også forlange innkalt til ek-
straordinært årsmøte. På det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandles 
de saker som har vært foranledningen til innkallingen. Slikt årsmøte kan inn-
kalles med 2 dagers varsel.

9.   På årsmøter og medlemsmøter avgjøres alle saker, med unntak av dem som 
etter vedtektene krever absolutt flertall, ved simpelt flertall. Når 1/5 av de 
stemmeberettigede forlanger det, skal det holdes skriftlig avstemning. I til-
felle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Avdelingsstyrets medlemmer har 
ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de har vært 
med på som medlemmer av avdelingsstyret.

    Pensjonerte medlemmer har ikke stemmerett i saker vedrørende lønns- og 
arbeidsforhold.  
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10.  Medlemmer som ønsker saker tatt opp på møter i avdelingens organer sender 
forslag om det til styret.

11.  Medlemmer i andre LO-forbund kan delta i avdelingens møter, såfremt de 
etter LOs vedtekter har rett til å opprettholde sitt medlemskap i et annet 
forbund. De har talerett, men ikke stemmerett. I tariffspørsmål har slike med-
lemmer også stemmerett om saken gjelder deres egne lønns- og arbeidsvilkår.

12.  Det ytes stønad til barnepass i forbindelse med møter og andre oppdrag for 
avdelingen.

§ 5 Styret og ledelse av avdelingen 
1.   Avdelinger med flere overenskomstområder bør ha følgende organer: Avde-

lingsstyre, arbeidsutvalg, klubbstyrer og gruppestyrer. Arbeidsutvalget be-
står av leder, nestleder, sekretær og distriktssekretær med daglig ledelse. 

2.   Styret leder avdelingen i samsvar med vedtektene og vedtak i forbundets 
organer. Distriktssekretær med daglig ledelse tiltrer styret med tale- og for-
slagsrett.

3.   Daglig ledelse av avdelingen er lagt til distriktssekretæren, i samråd med 
lederen. I avdelinger med mer enn en distriktssekretær fastsetter forbunds-
styret hvem som har ansvar for daglig ledelse. Avdelingen har innstillingsrett.

4.   Utvalgsledere kan tiltre styret med forslags- og talerett, dersom de ikke er 
medlemmer av styret. Leder av ungdomsutvalget tiltrer styret med fulle re-
tigheter.

5.   Styret er vedtaksført når halvparten av styremedlemmene er til stede. Er det 
stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.

6.  Avdelingsstyret skal avgi regnskap og beretning til årsmøtet. 
    Styret kan ikke fatte vedtak om plassering av avdelingens midler på en slik 

måte at disse i ettertid ikke er tilgjengelig for avdelingen.
7.   Uteblir et styremedlem eller medlem av utvalg og råd 2 ganger uten gyldig 
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forfall, tar vararepresentanten over vervet. I de tilfeller hvor dette inntreffer, 
oppnevner avdelingsstyret ny vararepresentant. 

8.   Når noen trer ut av verv de er valgt til av årsmøtet, skal avdelingsstyret  
foreta suppleringsvalg. 

9.   Avdelingsstyret kan beslutte å legge ned klubber. Når det er medlemmer 
igjen i klubben, skal disse ha anledning til å uttale seg før det fattes vedtak.

10.  Regionale verneombud, kontorsekretærer og organisasjonsarbeidere kan til-
tre styret med tale- og forslagsrett.  

§ 6 Tariffkrav – Tariffrevisjoner
1.  Forbundets avdelinger kan ikke på egen hånd fremme krav om opprettelse av 

tariffavtale, eller si opp tariffavtale.
2.  Ved opprettelse og oppsigelse av tariffavtaler sender avdelingene inn opplys-

ninger på fastlagte skjemaer til forbundet. Ved endring i tariffavtalen må det 
sendes melding om dette senest 2 måneder før avtalen kan sies opp. 

   Viser til forbundets vedtekter § 14 pkt. 1.
3.  Avdelingen kan ikke på egen hånd gå til plassoppsigelse eller iverksette ar-

beidsstans.
4.   Under forberedelse av tariffoppgjørene skal avdelingene bidra til størst mu-

lig aktivitet blant medlemmene. Avdelingen samordner krav fra medlemmer, 
klubber og grupper og sender dette til forbundet innen den angitte frist.

§ 7 Avstemningsregler
1.  Ved avstemning over ny tariffavtale har alle medlemmer tariffavtalen gjelder 

for rett og plikt til å delta i avstemningen. Avdelingen skal spre informasjon 
om mulighetene til å avgi stemme. Dette skal skje gjennom tett samarbeid 
med klubber og tillitsvalgte.

 2.  Stemmesedlene skal forsegles og oppbevares av styret eller stemmestyret 
i avdelingen (om slikt er valgt), inntil avstemningen innen tariffområdet er 
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avsluttet for alle som skal delta i den.
3.  Styret eller stemmestyret foretar deretter opptellingen og fører resultatet inn 

i protokollen. Stemmeresultatet sendes til forbundet. Avdelingen oppbevarer 
stemmesedlene inntil det samlede avstemningsresultatet er helt klart. Resul-
tatet må ikke offentliggjøres før forbundet har gjort vedtak om det.

4.  Uravstemning kan også skje ved bruk av teknologiske midler. Prinsippet om 
hemmelig avstemning skal følges.

5.  Medlemmer som under arbeidsstans og ved 2. gangs avstemning, uten gyldig 
grunn lar være å stemme over forslaget til ny overenskomst mister retten til 
fortsatt stønad. Tvister mellom en avdeling og medlemmene om denne be-
stemmelse avgjøres av forbundsstyret.

6. For øvrig gjelder § 15 i forbundets vedtekter.
7.  Blir det tvist mellom en avdeling og forbundet om bruken av avstemningsre-

glene, avgjør LOs sekretariat tvisten.

§ 8 Arbeidsstans
1.  Har forbundet varslet at arbeidsstans kan bli satt i verk, eller lockout er vars-

let, må avdelingen straks velge en streike- eller lockoutkomite. For øvrig gjel-
der forbundets vedtekter § 16.

§ 9 Avdelingens plikter overfor forbundet og LO
1.  Avdelingens vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot forbundets og 

LOs vedtekter, formål eller lovlig vedtak.
2.  Ingen særorganisasjoner, grupper eller aksjonsutvalg må dannes, som har til 

hensikt å sette ut av funksjon regulært opprettede og valgte instanser innen 
fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisa-
sjonen.
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§ 10 Utelukking av medlemmer
1.  Om noen har opptrådt som streike- eller blokadebryter skal vedkommende 

straks utelukkes som medlem.
2.  Medlemmer som handler i strid med klubbens, avdelingens, forbundets eller 

LOs vedtekter, medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt og med-
lemmer som står tilsluttet, eller representerer et politisk parti eller organisa-
sjon som har nazistisk eller fascistisk program, eller formål som er beslektet 
med et slikt program kan utelukkes som medlem.

    Utelukking kan vedtas av medlemsmøte med 2/3 flertall, eller av klubbstyret 
med alminnelig flertall. Vedtak om utelukking skal straks innberettes til avde-
lingsstyret til behandling. Avdelingsstyret overtar klubbstyrets funksjon der 
det ikke er etablert klubb.

3.  Når avdelingsstyret mottar en sak om utelukking som nevnt i pkt. 2, må saken 
tas opp til behandling. Styret har plikt til å varsle medlemmet, slik at vedkom-
mende kan være til stede på møtet og forsvare seg.

4.  Den som blir utelukket etter dette vedtak kan klage til forbundsstyret, som tar 
endelig avgjørelse. Slik klage må være kommet inn til forbundsstyret innen 2 
måneder etter at vedtaket i avdelingsstyret er gjort. Slik klage har ikke opp-
settende virkning.

§ 11 Suspensjon
1.  Så fremt et medlem av styret gjør seg skyldig i straffbar eller usolidarisk hand-

ling kan styret med alminnelig flertall suspendere vedkommende fra tillitsver-
vet. Slik suspensjon skal straks innberettes til forbundsstyret til godkjenning.

2.  Godkjenner forbundsstyret suspensjonen, kan styret oppnevne en ny repre-
sentant som fram til årsmøtet ivaretar oppgavene som pålå den suspenderte.

3.  Har den suspenderte lønn som tillitsvalgt kan suspensjonen skje med eller 
uten bibehold av lønnen.
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4.  Den suspenderte kan innen en måned etter at vedkommende har fått varsel 
om suspensjonen påklage denne til forbundsstyret.

5.  Når suspensjonen er endelig avgjort, kan avdelingen ta opp spørsmålet om 
utelukking av den suspenderte.

§ 12 Oppløsning av avdelingen
1.  Avdelingen kan ikke oppløses, deles eller overføres til andre avdelinger uten 

forbundsstyrets godkjennelse.
2.  Om avdelingen oppløses tilfaller alltid avdelingens aktiva forbundskassen.  

For øvrig vises til forbundets vedtekter § 29.

§ 13 Tolkning av disse vedtekter
Tolkning av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves 
ved de sivile domstoler. De blir avgjort av forbundsstyret med rett til å klage til 
landsstyret eller førstkommende landsmøte. På samme måte avgjøres organisa-
sjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst i vedtektene.

§ 14 Særvedtekter
En avdeling kan ha vedtekter for sin lokale virksomhet i tillegg til disse. Slike 
vedtekter skal godkjennes av forbundsstyret.
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DeL iii Klubbvedtekter 
Gjelder for klubber/grupper der avdelingen har godkjent disse.

§ 1 Arbeidsområde
1.  Det dannes klubber/grupper innefor et naturlig geografisk, praktisk begrenset 

område som kan bestå av rene bedriftsklubber eller medlemmer fra flere be-
drifter innen samme avtaleområde. Det kan også opprettes klubber/grupper 
som dekker flere overenskomstområder.

2.  Medlemmer som midlertidig arbeider innenfor en annen klubbs område, kan 
delta på denne klubbens møter med tale- og forslagsrett. De har også stem-
merett i saker som ikke vedrører klubben internt.

§ 2 Oppgaver
Klubben har som oppgave:
-  å arbeide for det formål og etter de retningslinjer og synspunkter som fremgår 

av Norsk Arbeidsmandsforbunds vedtekter og handlingsprogram
- å søke å organisere alle lønnstakere både i og utenfor klubbens tariffområde
- å ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen
- å sørge for at det blir valgt tillitsvalgte etter bestemmelsene i Hovedavtalen
- å holde oversikt over medlemsutviklingen 
-  å bistå medlemmene eller deres etterlatte vedrørende forsikringer eller andre 

stønadsordninger knyttet til medlemskapet
- å drive informasjons- og opplysningsarbeid blant medlemmene
-  å utføre andre oppdrag som blir gitt av avdelingen, forbundet og LOs lokalor-

ganisasjoner. Og for øvrig ivareta organisasjonens interesser. 

§ 3 Årsmøte 
1.  Årsmøte skal holdes i god tid før avdelingens årsmøte. Det skal kunngjøres 

med minst 14 dagers varsel. Dagsorden skal gå fram av kunngjøringen. 
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2.  Årsmøtet behandler klubbens årsmelding og eventuelt regnskap for det fore-
gående år. Dessuten behandles alle forslag som forelegges av styret. Medlem-
mer som måtte ønske en sak tatt opp på årsmøtet, må sende krav om sakens 
behandling til styret i så god tid at den kan bli satt opp på dagsorden. 

3.  På årsmøtet har alle frammøtte medlemmer som har sitt medlemskap i orden 
stemmerett. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, med unntak av de sa-
ker som etter forbundets- og avdelingens vedtekter krever annen behandling. 

4.  Årsmøtet foretar valg av klubbstyre med funksjonstid 2 år. Leder og et styre-
medlem velges det ene året. Nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer 
det andre. Årsmøtet foretar også valg til  andre tillitsverv som klubben måtte 
bestemme, bl.a. kasserer dersom det er behov for det.

5.  Årsmøtet velger representanter til avdelingens årsmøte. 
6.  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av klubbmed-

lemmene forlanger det. Slike møter innkalles med minst 2 dagers varsel.
7.  I de tilfellene geografisk spreding, turnusordninger m.v. gjør det vanskelig å 

samle alle medlemmer på ett møte, kan valg foretas ved skriftlig behandling. 
Det skal da nedsettes en valgkomite. Det må først være anledning til å komme 
med forslag på kandidater. Når valgene foretas, skal alle medlemmer ha lik 
informasjon om hvem som stiller til valg, og det er bare anledning til å stemme 
på disse kandidatene. Samme form for skriftlig avstemning kan benyttes når 
det velges tillitsvalgte etter hovedavtalen.

§ 4 Styret
1. Klubben ledes av et styre som skal bestå av minst 3 medlemmer
2.  Styret leder klubben i overensstemmelse med gjeldende vedtekter, handlings-

program og øvrige retningslinjer. 
3. Lederen besørger den daglige ledelse av klubben.  
4. Nestlederen overtar lederens funksjon i dennes fravær.  
5.  Sekretæren fører møteprotokoller og besørger korrespondansen, i samråd 
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med lederen. Leder og sekretær er ansvarlig for å holde avdelingen orientert 
om klubbens arbeid.

6.  Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene, inklusive vararepresen-
tanter, er til stede.

7.  Styremedlemmene har møteplikt. Forfall skal meldes i god tid. Uteblir et sty-
remedlem fra 2 møter etter hverandre uten gyldig forfall, skal det utelukkes 
fra styret og vara rykker opp. 

§ 5 Økonomi
1.  Avdelingen dekker utgifter til vanlig klubbarbeid. Dette skal forhåndsgodkjen-

nes av avdelingen.

§ 6 Tariffarbeidet
1.   Klubben skal utarbeide forslag til endringer i tariffavtalene og sende disse til 

avdelingen innen de angitte frister.
2.  Klubbstyret skal bidra til god deltakelse i uravstemningen og utføre oppgaver 

gitt av avdelingen.

§ 7 Arbeidsstans
1. Klubben kan ikke på egen hånd gå til plassoppsigelse og arbeidsstans.
2.  Ved lovlig arbeidsstans skal klubbstyret være behjelpelig med å organisere strei-

kevakter og ellers etter avdelingens og forbundets vedtekter være de streikende til 
støtte og hjelp. Det er under slike forhold særs viktig å holde avdelingen orientert. 

§ 8 Oppløsning av klubb
1.  Klubben kan ikke oppløses eller slås sammen med andre klubber/grupper uten 

avdelingens godkjenning.
2. Om klubben oppløses, tilfaller alltid klubbens aktiva avdelingskassen.
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§ 9 Tolking av vedtekter
Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, avgjøres av 
avdelingsstyret med rett til å anke til forbundsstyret.  

§ 10 Supplering av vedtektene  
Dette er rammevedtekter som avdelingene kan supplere der de finner det nød-
vendig. Eventuelle suppleringer må godkjennes av avdelingsstyret.

DeL iv regler for valg av representanter til Los kongress
LOs sekretariat skal i henhold til LOs vedtekter § 4, punkt 2 fordele det antall re-
presentanter med vararepresentanter som velges av forbundene til LOs kongress 

A.  Valg av forbundenes representanter og vararepresentanter til LOs kongress, 
skal foretas på forbundets ordinære landsmøte som særskilt valg. Det skal så 
langt råd er tas hensyn til at begge kjønn, forskjellige landsdeler, yrkesgrup-
per og alder blir representert. 

B.  Landsmøtet kan gi forbundets øverste organ i landsmøteperioden fullmakt til 
å velge representanter og vararepresentanter. 

    Når valg skjer i henhold til fullmakt, kan forbundet ha forutgående nomina-
sjonsprosess etter regler fastsatt av det enkelte forbund.

C.  Valgene må være gjennomført så tidlig at sekretariatet får melding fra for-
bundene om hvem som er valgt, sammen med de nødvendige fullmakter, 
minst 14 dager før kongressen tar til. 

D.  I spesielle tilfeller kan sekretariatet etter søknad fra vedkommende forbund 
gjøre unntak fra foranstående bestemmelser. 

E. Medlemmer av LOs revisjonsutvalg er valgbare.
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DeL v vedtektenes ikrafttreden , opphevelse og forandring
Disse vedtekter trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt. 
Vedtektene kan kun endres på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte.

DeL vi Forbundets forsikringer
Som medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund har du de følgende forsikringer dek-
ket gjennom kontingenten. Etter fylte 75 år er forsikringene gratis. 

LO favør Kollektiv hjemforsikring 
En fullverdiforsikring som dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsøre.

LO favør Grunnforsikring Liv  
Er en økonomisk førstehjelp som dekker både medlemmet og medlemmets fa-
milie. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde 
vanligvis er størst. Den utbetales uansett dødsårsak, og kommer alltid i tillegg til 
eventuelle andre livsforsikringer.

LO favør Fritidsulykkesforsikring  
Yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere må tegne for sine ansatte, dekker 
bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. LO 
favør Fritidsforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for medlemmet. 
Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av 
ulykke. Gjelder fram til fylte 70 år.
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DeL vii Forskuddsrettigheter i FsK
Opparbeiding av rettigheter i Fagorganisasjonens Stønadskasse (FSK) opphørte 
da grunnforsikringen trådte i kraft. Medlemmene skal ikke tape sine opparbei-
dede rettigheter, som ble beregnet etter betalte merkeår, derfor gjelder følgende 
ordning:
Forskuddet kan utbetales etter fylte 60 år og 30 års sammenhengende medlem-
skap i LO. Varig uførepensjon gir rett til å få utbetalt forskudd, selv om medlem-
met ikke har fylt 60 år. Kravet om 30 års medlemskap opprettholdes.

Forskuddsrettighetene er som følger:
Merkeår Kr.
 5 250
 6 300
 7 350
 8 400
 9 450
 10 500
 11 550
 12 600
 13 650
 14 700
 15 750
 16 800
 17 850
 18 900
 19 950
 over 20 1000
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Norsk Arbeidsmandsforbund

Handlingsprogram 2011–2015
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Innledning
Handlingsprogrammet 2011 – 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Pro-
grammet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer i 
4 års perioden. De årlige handlingsplanene med utspring i handlingsprogrammet 
blir vedtatt av forbundsstyret. Her blir detaljene utformet, de ulike områdene 
får en ansvarlig person, og eventuell kostnad ved tiltak blir budsjettert/bevilget. 
Tiltakene blir konkretisert og gjennomført i forbundet, avdelingene, eller der våre 
medlemmer har behov. 

NAF er sammensatt av mange forskjellige yrkesgrupper, dette er i første rekke 
en styrke for forbundet. Imidlertid kan det gjøre det vanskelig å ivareta yrkesi-
dentiteten til de enkelte grupper. 

For at forbundet skal være i stand til å møte de utfordringene som kommer 
må de tillitsvalgte ute i bedriftene satses på slik at de kan ivareta medlemmenes 
interesser på best mulig måte. En ser at en har store utfordringer når det gjelder 
tillitsvalgtsapparatet innenfor mange av våre områder.

Formålsparagrafen 
NAFs vedtekter ligger til grunn for virksomheten, og særlig § 2, den såkalte for-
målsparagrafen. I utdrag fra denne heter det blant annet at:

«NAF vil motarbeide ulovlig kontraktørvirksomhet, sosial dumping og priva-
tisering av offentlig virksomhet. Forbundet skal, utover lønns- og arbeidsvilkår, 
bl.a. ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle interesser, helse og arbeidsmiljø 
og likestilling mellom kjønnene, sikre frihet, rettssikkerhet og stadig utvidelse av 
de demokratiske rettigheter og arbeide for økonomisk demokrati.»

Omstrukturering og oppkjøp av bedrifter skjer i et stadig raskere tempo i da-
gens samfunn. Det setter våre tillitsvalgte på store prøver. Framfor å ha egne 
ansatte, blir langt flere innleid for kortere eller lengre perioder, med den usik-
kerheten dette bringer med seg.
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«Bestiller og utfører»-modellen der anbudspolitikken i stor grad bare vektleg-
ger pris, gjør det vanskeligere for de bedriftene som har tariffavtale å nå fram. I 
neste omgang kan dette gå utover kvaliteten på utført arbeid, muligheten for fast 
ansettelse og rekruttering i bransjene. 

Anbudspolitikken har kommet for å bli, men anbudene må vinnes på flere pa-
rametere enn pris.

Anbudsutlysningene må ha klare kriterier og krav til blant annet velfungerende 
tariffavtaler, internkontroll og dokumenterbart HMS- arbeid i det daglige, her i 
inkludert både arbeidstid, fysisk og psykisk arbeidsmiljø jfr. AMLs § 4-4 og 4-3.

Kontrollen med rutiner for offentlige innkjøp må skjerpes slik at norske lønns- 
og arbeidsvilkår ivaretas på en forsvarlig måte.

Videre må det arbeides for at kun bedrifter med tariffavtale for overenskomst-
området får delta i konkurransen om kontraktene. Det må derfor også reises krav 
om tariffavtale ved offentlige anbud

Forbundet må også arbeide for at ansatte i anbudsutsatte bransjer får styrket 
sitt stillingsvern.

Egen organisasjon 
Debatten om LOs organisasjonsstruktur pågår uavbrutt. Flere kongresser har 
gjort ulike vedtak gjennom tidene, uten at det har skjedd vesentlige endringer. 
Noen forbund har slått seg sammen, men hovedsakelig som følge av egne ini-
tiativ. 

Hvert enkelt forbund kan ikke hver for seg være sterkt uten et sterkt LO, som 
med tyngde kan samordne faglige og politiske mål til fellesskapets beste. NAF 
har siden LO-kongressen i 1989 gått inn for et forbundsløst LO. Forbundet vil 
fortsette å arbeide for et forbundsløst LO, subsidiert sammenslåing med andre 
forbund.
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Forbundet vil 
•  arbeide for å ha en sterk og slagkraftig organisasjon. Virkemidler for dette 

kan være nært samarbeid i det praktiske, faglige arbeidet med andre forbund 
sentralt, også med tanke på evt. sammenslåing. Videre samarbeid med andre 
fagforbund lokalt, særlig om kurs, medlemsverving og aktivitetsfremmende 
tiltak. Forbundet må også arbeide for at medlemmer med ikke-vestlig minori-
tetsbakgrunn blir mer inkludert i forbundets aktiviteter.

•  Landsstyret velger bransjeråd for renhold, vakt, bergverk og samferdsel samt 
eventuelle andre grupper de finner formålstjenelig. Disse velges etter innstil-
ling fra bransjens tillitsvalgte og avdelingene.

Informasjon og samfunnskontakt 
Dagens teknologi utvikler seg i et hurtig tempo. Fagbladet, informasjonsarbeidet og 
kursvirksomheten må til enhver tid være tilpasset medlemmenes behov og ønsker.

Riktig informasjon og god kommunikasjon er nødvendig for at forbundets or-
ganer kan ta riktige beslutninger til riktig tid. Forbundets informasjonsvirksom-
het skal derfor legge til rette for at medlemmer og andre samfunnsaktører blir 
kjent med forbundets og medlemmenes interesser.

Forbundet vil
• fortsette å legge til rette for en sterk og aktiv profilering av forbundet. 
•  bruke informasjonsarbeidet som ledelsesverktøy på linje med andre styrings-

midler og aktivt orientere om forbundets arbeid og interesser, til offentlige 
myndigheter, LO, politiske partier, bedrifter og andre organisasjoner og grup-
peringer som forbundet ønsker å påvirke. 

•  bidra til økt kunnskap om arbeidslivets lover og regler ved å ha et løpende 
informasjonsarbeid overfor skoleverket, lærlinger og andre ungdomsgrupper, 
også i samarbeid med LO.
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Skolering og utdanning 
Opplysnings- og kursvirksomheten preges av et samfunn i stadige omstillinger, 
og endringene skjer hurtig. Nye utfordringer krever utstrakt skolering av med-
lemmer og tillitsvalgte for fortsatt å kunne ha samfunnsinnflytelse.

NAF har vært med i avtalen om opplysnings- og utviklingsfondet, bl.a. mellom 
LO og NHO siden starten i 1970.

Ved forbundets 100-års jubileum i 1995 ble det opprettet et utdanningsfond 
hvor den årlige avkastningen gis til etter- og videreutdanning for NAFs medlem-
mer, ved yrkesmessig etter- og videreutdanning. 

Forbundet vil  
•  utvikle kunnskapsnivået hos medlemmer og tillitsvalgte, rekruttere nye tillits-

valgte, verve og engasjere nye medlemmer. 
•  sette tillitsvalgte i stand til å takle de stadige omorganiseringene i bedriftene, 

også slik at de er i stand til å takle konsernfaglige internasjonale utfordringer.
•  arbeide for å oppnå mulighet til å utbetale full lønnsdekning for alle kurs- og 

skoleringsmoduler i NAFs, LOs og AOFs regi. Dette må inkludere feriepenger 
og pensjonsinnbetaling.

•  integrere og skolere medlemmer og tillitsvalgte med fremmedspråklig bak-
grunn helst på deres eget språk der det er mulig. 

•  arbeide for at flere får mulighet til å ta norskkurs. Kursene bør inneholde noe 
om samfunnslære og arbeidslivets rettigheter og plikter.

•  videreutvikle faglig-politisk kontakt med aktuelle politiske miljøer som vi i fel-
lesskap kan samarbeide med for å fremme våre saker.

•  arbeide for å heve statusen på yrkesfagene, og det må fokuseres på oppdatert 
faglig og utstyrsmessig innhold i videregående skole.
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Rekruttering og medlemspleie
Medlemsverving skal være en høyt prioritert oppgave. I tillegg til egne kampan-
jer skal forbundet også delta i de opplegg LO iverksetter. NAF prioriterer med-
lemsverving, å få etablert klubber og få valgt tillitsvalgte. Oppfølgingen etter 
verving skal ha høy prioritet. 

Forbundets overordnede mål er å skape trygghet og økonomisk sikkerhet i med-
lemmenes arbeidssituasjon. Medlemskapsfordeler utover dette kan være en hjelp 
til å øke medlemstallet, som igjen legger grunnlaget for en slagkraftig organisasjon. 

Forbundet vil 
•   medlemsverving og medlemspleie skal være en høyt prioritert oppgave. Av-

delingenes ressurspersoner skal engasjeres sterkt i vervearbeid og besøk på 
arbeidsplasser og i klubber

•  at nye medlemmer følges opp innen tre måneder og at klubber/tillitsvalgte hol-
des informert, samt styrke oppfølgingen av medlemmer som skifter arbeid/bo-
sted eller blir arbeidsledige og eventuelt hjelpe dem over i annet LO – forbund.

•  bygge opp og støtte tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtale. Arbeide for å for-
bedre rammevilkårene for de tillitsvalgte, og bidra til at det opprettes klubber 
og tillitsvalgtsutvalg i bedrifter hvor dette mangler.

•  at verveaktiviteten også må rettes mot firmaer uten tariffavtaler og med uor-
ganiserte arbeidstakere, herunder å opparbeide større forståelse hos den en-
kelte arbeidsgiver for fordelene med organisering. 

•  fortsette den sentrale Verv og vinn kampanjen med premiering av flinke ver-
vere, både blant tillitsvalgte og enkeltmedlemmer.

Ungdomsarbeid
En av forbundenes største utfordringer er å nå nye ungdomsgrupper. Utviklingen 
gir stadig sterkere preg av et utdanningssamfunn, og tradisjonelt håndverks- og 
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industriarbeid blir avløst av mer servicerettede yrker.
Forbundet vil arbeide for rekruttering av ungdom. Innsatsen og aktiviteten på 

lokalt nivå vil bli avgjørende, særlig nærkontakten med ungdom der den finnes 
i skole-, fritids-, lærlingmiljøene og på den enkelte arbeidsplass. NAF har i 2010 
nesten 6.000 medlemmer til og med 30 år. Denne aldersgruppen må aktiviseres 
for å sikre nye medlemmer og kontinuitet gjennom opplæring av tillitsvalgte. 

Forbundet vil
•  styrke aktiviteten i Det sentrale ungdomsutvalget. Påse at alle avdelinger vel-

ger ungdomsutvalg og få valgt inn flere unge i styrer og utvalg. 
•  at avdelingene arrangerer årlige kurs/ungdomskonferanser for unge medlem-

mer, gjerne i samarbeid med andre avdelinger eller forbund.
•  at forbundet og avdelingene skal ha ungdomsrettede aktiviteter i sine aktivi-

tets- og handlingsplaner, samordnet med LOs ungdomsutvalgs planer på riks- 
og fylkesnivå, og prioritere unge søkere ved kursopptak.

•  få opprettet flere lærlingeplasser, få nye fag inn under Lov om fagopplæring, 
og bevisstgjøre bedrifter sterkere om nytten av å ha faglært arbeidskraft.

•  arbeide for at lærlinger får samme retten til studiebevis og rabatter på lik linje 
med elever og studenter.

•  at avdelingenes ungdomstillitsvalgte brukes til informasjon om forbundet og 
fagbevegelsen i skolene. 

•  styrke en ungdomsgaranti slik at den sikrer unge utdanning eller kompetan-
segivende opplæring, heri arbeidsmarkedstiltak innen en arbeidsledighetspe-
riode på 3 måneder.

•  arbeide for at Husbanken tilføres mer midler som blir prioritert til bygging av 
boliger for ungdom i utdannings- og etableringsfasen

•  arbeide for å heve satsene for lærlingearbeid
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Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø og helse henger nøye sammen. Arbeidstakernes helse, miljø og sik-
kerhet (HMS) må ha høy prioritet. Omkostningene ved et dårlig arbeidsmiljø er 
et samfunnsansvar. Det å delta i arbeidslivet pålegger også både arbeidsgiver og 
den enkelte arbeidstaker et ansvar for HMS-arbeidet.

Stadig økende konkurranse og krav til økt profitt fører til et press mot dette 
HMS-arbeidet. Fortsatt betrakter noen arbeidsmiljøtiltak som ensidig økonomis-
ke belastninger og konkurransehemmende tiltak. Vi ser stadig hardere krav til 
effektivitet, men også tegn til at den enkelte arbeidstaker er villig til å påta seg 
større belastninger og dårligere arbeidsmiljøforhold generelt.

For NAF, med store medlemsgrupper i yrker der en kan være særlig utsatt for 
belastningslidelser, kjemisk helsefare og risiko for ulykker, vold og trusler, må 
derfor HMS-arbeidet ha høy prioritet. Spesielt innenfor bransjer der virksomhe-
tene mangler evne og/eller vilje til å følge opp på dette området. 

Det er fortsatt mange som jobber ufrivillig deltid, i hovedsak kvinner, på tross 
av at arbeidsgivere klager over mangel på arbeidskraft. Dette skaper en uaksep-
tabel situasjon for mange ansatte med deltidskontrakter som må jakte på ledige 
timer for å få en lønn å leve av. Retten til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må 
realiseres og rett til heltid må lovfestes. Arbeidstakere skal som hovedregel være 
fast ansatt i hel stilling.

Forbundet vil 
•  ha fortløpende oppmerksomhet og være pådriver for å forbedre HMS-arbeidet 

innenfor de ulike bransjene.
•  at tillitsvalgte/verneombud får nødvendig bistand ved etablering og oppføl-

ging av internkontroll, at opplæring av verneombud og medlemmer i arbeids-
miljøutvalg blir mer bransjerettet, med spesiell vekt på de psykososiale mil-
jøfaktorene, og at arbeidsforholdene for tillitsvalgte og verneombud styrkes.
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•  at arbeidstidsordninger innen forbundets virkeområder praktiseres i samsvar 
med arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder at alt arbeid i tunneler og 
bergrom samt etterarbeid, skal omfattes av AML § 10-4, 6. 

•  at IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) skal omfatte så mange bedrifter som mulig.
•  være aktiv ovenfor tillitsvalgte/verneombud for at intensjonene i den nye IA-

avtalen blir gjennomført ute i bedriftene.
•  arbeide for at HMS-ansvarlig og bedriftsledelsen må tilegne seg nødvendig 

kunnskap om gjeldende lover og regler.
•  arbeide for at sykelønnsordningen ikke forringes og at trygdeytelsen fortsatt 

skal være et offentlig ansvar.
•  at ytelsen til uføre blir på dagens nivå, og at denne ikke erstattes med en 

uførestønad som beskattes som arbeidsinntekt. Det må heller ikke innføres en 
levealdersjustering, da disse gruppene ikke har mulighet til å jobbe lenger for 
å unngå tapet.

•  at forskriften om verne- og helsepersonell skal omfatte alle ansatte.
•  at det blir ført strengere kontroll på dokumentert sikkerhetsopplæring.  I til-

legg må det stilles krav om opplæring når arbeidstakere skal utføre arbeid 
innenfor nytt arbeidsområde. 

•  at AKAN - arbeidet i virksomheten styrkes bl.a. gjennom samarbeid med 
AKAN og opplæring og skolering av AKAN kontakter. 

•  bruke AML § 13 aktivt til å bekjempe all mobbing, trakassering og rasisme i 
arbeidslivet. 

•  at Arbeidstilsynet styrkes slik at det blir i stand til å oppfylle sine revisjons og 
kontrollplikter, også i forhold til nye oppgaver de får ansvar for. 

•  få opprettet RVO-ordning for renhold og i andre aktuelle bransjer innenfor 
forbundets organisasjonsområde.

•  at påviste belastningskader og skader ved vold og trakassering i arbeidssam-
menheng tas inn på listen over yrkesskader.
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•  arbeide for retten til lovfestet heltid
•  arbeide for å innføre 6-timers-dagen i renholdsbransjen
•  arbeide for at forholdene blir lagt til rette for eldre arbeidstakere, blant an-

net gjennom tilrettelagte arbeidstidsordninger og andre tilpasninger som kan 
bidra til at ansatte kan stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder. 

Ytre Miljø
Størst mulig trygghet for helse og miljø kan ikke oppnås uten å ta hensyn til det 
ytre miljøet som omgir oss. Fagbevegelsens miljøpolitikk har vært drevet fram for 
å sikre folks helse, sikkerhet og medbestemmelse i arbeidslivet, men med ansvar 
også for det ytre miljøet. Jamfør NOU – «Medvirkning og med bestemmelse i 
arbeidslivet» vil verneombudet i fremtiden få en langt større påvirkningsmulighet 
og aktiv rolle i bedriften, også når det gjelder det ytre miljø.

Fagbevegelsen må arbeide for at myndighetene legger til rette for et sunt og 
levedyktig næringsliv, som stimulerer til et godt arbeidsmiljø til virksomheten og 
den ansattes beste.    

For å forebygge langtidsskader og sykdom, må man være oppmerksom både 
på kjemikalier og støvpåvirkning i arbeidsforholdet.

Forbundet vil prioritere satsing på energiøkonomisering og alternative ener-
gikilder som gass der det er et miljøvennlig alternativ. Det må legges opp til 
tilskuddsordninger som vil øke satsingen på miljøvennlig energiproduksjon og 
reduksjon av forurensende utslipp.

Man må også arbeide for å fremme fornybare og besparende energikilder som 
vann, vind, varmepumper, vannbåren varme, bølgekraft, solcelle m.m.

Forbundet vil 
•  arbeide for at verneombudets myndighetsområde også omfatter ytre miljø, og 

at verneombudopplæringen styrkes.
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•  arbeide for en vesentlig oppgradering av olje- og brannberedskapen langs kys-
ten. Dette må være offentlig ansvar og i offentlig regi.

• arbeide videre med Miljøfyrtårnsertifisering i landsmøteperioden

Internasjonal solidaritet 
Fagbevegelsen har sterke tradisjoner i internasjonalt solidaritetsarbeid og sam-
arbeid over landegrensene. Fagbevegelsen er internasjonal av natur. Dette vises 
best når faglige og demokratiske rettigheter for enkeltmennesker trues, og blir 
møtt med solidarisk støtte fra fagbevegelsen verden over. Det vises også gjen-
nom prosjekter i utviklingsland, hvor økonomisk bedre stilte fagorganisasjoner 
bruker store ressurser på å sikre livsvilkårene for andre arbeidstakere. 

Forbundet har bidratt til utarbeidelsen av ILO-konvensjon 176 om sikkerhet og 
helse i bergverk.

NAF har lange tradisjoner i solidaritetsarbeid. Forbundet opprettet et Solidari-
tetsfond i 1983. Fondet ble vedtektsfestet på landsmøtet i 1987. 

Forbundet er tilsluttet fire faglige internasjonale, dvs. ISKA (for stats- og kom-
muneansatte), IBTU (for bygnings- og trearbeidere), ICEM (for gruvearbeidere) 
og UNI (for ansatte i private servicebedrifter - med renholdere, vektere og vakt-
mestere). NAF er også med i europeiske og nordiske sammenslutninger for disse 
gruppene. 

Forbundet vil 
•  støtte initiativ og aksjoner gjennom internasjonale faglige organisasjoner i 

praktisk solidaritetsarbeid, arbeide for fred og nedrustning og motarbeide ra-
sisme og fremmedfrykt i enhver form. 

• støtte kampen mot barnearbeid.
•  være aktiv for å bekjempe sosial dumping over landegrensene.
•  bidra til kjennskap og praktisering av ILO-konvensjonene.
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•  være en aktiv pådriver for at flest mulig land tiltrer ILO-konvensjon 176, da 
dette er viktig for forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bergin-
dustrien globalt.

Tariffpolitikk
Bedring av lønns- og arbeidsvilkår er en bærebjelke i det forbundet driver med. 

Tariffpolitikken gjennom 1990-årene ga, gjennom solidaritetsalternativet, det 
store flertall av arbeidstakerne betydelig bedre kjøpekraft og bedre levestan-
dard, økt sysselsetting og redusert arbeidsledighet. Etter tusenårsskiftet og fram 
til i dag, har de aller fleste fått en betydelig reallønnsvekst. 

Kravet om den 5. ferieuka ble også innfridd i denne perioden. Et viktig mål i 
framtidige tariffoppgjør må være å fortsette utjevningen mellom inntektsgrup-
pene og kjønnene. 

En av de største utfordringene fremover er at lavlønnsgruppene blir hengende 
etter i inntektsutvikling. Frontfagsmodellen har i mange lønnsoppgjør vært fø-
rende. Det har vært tradisjon å bruke denne modellen i forhold til bedrifter i 
konkurranseutsatt industri. En vanlig definisjon på konkurranseutsatt sektor, er 
at bedriftene i denne sektoren produserer varer som kan eksporteres og/eller 
importeres. Frontfagmodellen er ikke holdbar over tid, hvis enkelte grupper blir 
hengende etter.

Forbundet har lagt til rette for alternative uravstemningsmetoder med brev, 
sms og elektronisk avstemning. Den store utfordringen er nå som tidligere å få 
medlemmene til å stemme ved tariffoppgjørene.

For å kunne nå målet om lik lønn for likt arbeid, må vi se på det faktum at 
det fremdeles er tradisjonelle kvinneyrker, som i gjennomsnitt ligger lavere med 
hensyn til lønn. Det må derfor tilrettelegges for holdningsendringer som gir like 
muligheter til deltakelse på kurs og møter, i utdanning og engasjement i samfun-
net, slik at det blir større valgfrihet i forhold til arbeid og familie.
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Forbundet vil
•  følge nøye med og være aktiv i forhold til EU-direktiv som kan få negativ inn-

virkning på våre faglige rettigheter og HMS-arbeid i bedriftene.
•  ha et tariffpolitisk samarbeid med myndighetene, basert på garantier og gjen-

sidige forpliktelser, der alle samfunnsgrupper underlegges like rammer. 
•  at tariffestede ytelser skal gjelde bare for organiserte.  
•  at det innføres full fradragsrett for fagforeningskontingent.
• at lavlønnsgarantien beholdes og videreutvikles.
• forsøke å finne alternative modeller til frontfagsmodellen.
•  at overenskomstene i lavlønnsyrker blir likt med gjennomsnittet i industrien, 

videre at mindre overenskomster også får innarbeidet gode ubekvemstillegg.
•  at opparbeidede rettigheter beholdes ved omorganiseringer og overgang til 

nye overenskomster.
•  arbeide for å styrke regelverket i hovedavtalens § 3 for å unngå tariffhopping 

ved at bransjer pålegges arbeidsoppgaver tilhørende andre fagområder.
•  at faglige rettigheter/tariffavtaler sikres ved arbeid som norske virksomheter 

har utenlands.
•  aktivt motarbeide sosial dumping.
•  at mer av arbeidstiden legges til normalarbeidstid.
•  at reglene for omsorgspermisjon utvides.
•  arbeide for at det innføres betaling for 14 dagers farspermisjon i forbindelse 

med fødsel.
•  arbeide for å få dekket mellomlegget av tapet som påføres arbeidstakerens 

inntekt ved deltakelse på Forsvarets øvelser, dette må og gjelde sivilforsvarets 
øvelser og innsatser.

•  bedre pensjonsrettighetene, og sørge for at disse fortsatt er offentlig ansvar.
•  motarbeide ufrivillig deltidsarbeid.
•  arbeide for at ny teknologi blir tatt i bruk til beste for våre medlemmer.
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•  at arbeidstakernes stillingsvern styrkes gjennom lovverket, for bl.a. å stå bedre 
rustet til å forsvare rettigheter ved konjunktursvingninger og bedriftsendrin-
ger. Man må også arbeide for å styrke lovverket vedrørende virksomhetsov-
erdragelse til også å gjelde der annen bedrift overtar arbeidsplasser vunnet i 
anbudskonkurranse. (Jfr. AML kapittel 16) 

•  fortsatt arbeide for fleksibel pensjonsalder med fulle rettigheter, med mulighet 
for lavere grense for særlig belastende yrker. 

•  arbeide for større skattefradrag/bunnfradrag for arbeidsreiser/pendling.

Næringspolitikk
Et sterkt og moderne næringsliv er en forutsetning for sysselsetting og verdiska-
ping. Næringsstrukturen kjennetegnes bl.a. av for lite videreforedling av norske 
ressurser her i landet. Sårbarheten overfor svingninger i markedene er stor. En 
større grad av industriell bearbeiding må derfor være et prioritert mål. 

Forutsigbarhet og stabile rammevilkår står sentralt for næringslivets vilje til å 
satse i Norge. Langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår er god distrikts-
politikk. Det er samtidig viktig å sikre et balansert og variert eierskap i nærings-
livet hvor langsiktighet må være et nøkkelord. Her må Staten bidra – også gjen-
nom offentlig eierskap. 

Satsing på grunnforskning og forskning med langsiktig perspektiv er en for-
utsetning for å skape nye arbeidsplasser – både i industrien, servicesektoren og 
øvrig næringsvirksomhet. Et eksempel på dette kan være et ressurssenter for 
mineralleting og bergprosjektering (i Nord Norge)

Fagbevegelsens overordnede mål er et samfunn med arbeid for alle. Ikke minst 
er det viktig å gi tilbud til dem som er blitt ledige og som trenger å oppdatere 
sin kompetanse. Man skal heller ikke glemme alle de som har en litt redusert 
arbeidsevne (i perioder), men som vil være gode verdiskapere og kollegaer i vårt 
samfunn. Fagbevegelsen har tatt dette ansvaret og etablert et utdanningsfond 
på nærmere 350 mill. kroner i privat sektor.
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For landets økonomi og full sysselsetting er utdanning og kompetanseheving 
sentrale virkemidler. Utdanning er en langsiktig investering for samfunnet. Ut-
støtingen av eldre arbeidstakere, målt opp mot de samlede pensjonsforpliktelser 
samfunnet vil måtte bære, kan bare løses ved at den kompetansen og erfaringen 
eldre arbeidstakere sitter med, brukes aktivt gjennom å legge til rette for at de 
som vil skal få anledning til å være i arbeid langt utover det som er vanlig i dag. 
Det må legges til rette for at alle som ønsker det, skal ha fulldagsstilling.

Full sysselsetting er bl.a. avhengig av hvordan offentlige ressurser brukes. For 
NAF er det avgjørende at ressursene utnyttes effektivt for å gi de samme tilbud 
til folk uavhengig av bosted. En mer rettferdig skattepolitikk for pendlere er et 
viktig element i denne sammenhengen. 

Norge må ha en sterkt utbygd offentlig sektor med etater som kan brukes som 
korrektiv overfor frie markedskrefter. 

Bergindustrien er en viktig distriktsnæring. Forekomstene og følgelig be-
driftene er spredt over hele Norge, og skaper derfor grunnlag for bosetting og 
sysselsetting i distriktene. Også LOs nordområdeutvalg har understreket dette. 
Råstoffene som kommer fra denne næringen er viktig for opprettholdelsen av 
levestandard for kommende generasjoner. 

Europa forbruker om lag 20 prosent av råstoffene fra verdens produksjon av 
malmer og mineraler, mens kun 4 prosent utvinnes i Europa. Undersøkelser viser 
at Norge har et betydelig potensial for økt mineralutvinning i årene som kommer. 

Det må snarest etableres et norsk ressurssenter for prospektering med midler 
fra blant annet Innovasjon Norge. Senteret må etableres med fagkyndige innen 
geologi, gruveteknikk og økonomi, for faglige vurderinger knyttet opp mot eta-
blering av nye virksomheter. Senteret bør opprettes i tilknytning til utdannings-
institusjoner innen bergverk.

Kull som energikilde vil være en nødvendig ressurs som verden trenger i gene-
rasjoner. Kullutvinning er også viktig for opprettholdelse av norsk suverenitet på 
Svalbard og videre drift er derfor viktig.
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En god og landsdekkende næringspolitikk er også avhengig av et velfunge-
rende og godt utbygd samferdselsnett. Her ligger det mange uløste oppgaver 
innenfor både jernbane, vei, farleder og luftfart.

Forbundet vil
•  prioritere utbygging og vedlikehold av vann- og klimavennlig gasskraft, moder-

nisering av linjenett og opprusting av eksisterende kraftanlegg, samt viderefø-
ring av naturgass til flere deler av landet. Videre utbygging av olje- og gassres-
sursene i Nord Norge må skje i forhold til resultatene av konsekvensutredninger. 

•  få kartlagt landets mineralressurser og arbeide for å gjeninnføre offentlige 
ordninger som får opp leteaktiviteten etter mineralressurser på land.

•  arbeide aktivt for mineralutvinning på eksisterende, og kartlegging av nye, 
forekomster i Norge, da dette er viktig for sysselsettingen og tilgang til nød-
vendige ressurser.

•  støtte videre kullutvinning på Svalbard.
•  bekjempe alle former for «svart økonomi» og sikre gjennom lovverket at of-

fentlig og privat virksomhet bruker firmaer med ordnede lønns- og avtalevilkår.
•  arbeide for at offentlige etater etterlever landsomfattende tariffavtaler og 

ILO-konvensjonens bestemmelser om ordnede lønns- og arbeidsvilkår hos le-
verandører ved anskaffelse av varer og tjenester.

•  at det føres en utbyttepolitikk som gir de statseide selskapene forutsigbare 
muligheter til god industriell utvikling, ved oppbygging av egenkapital og in-
vesteringer. Utbytte må ikke være et verktøy for å få statsbudsjettet i balanse. 

•  arbeide for at arbeidstakere med fremmedkulturell bakgrunn skal bli sterkere 
inkludert i arbeids- og organisasjonslivet. Dette skal ha høy prioritet. 

• styrke NAV slik at de kan være med og tilrettelegge integreringsprosesser
•  at ordninger med arbeidsavklaringspenger og praksis i bedrifter der NAV  

bidrar ikke må kunne utnyttes av arbeidsgivere som ønsker billig arbeidskraft.
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Samferdsel
Nasjonal transportplan legger opp til en kraftig satsing på samferdsel i hele lan-
det. – En slik plan er en viktig forutsetning for framtidig verdiskaping, sysselset-
ting, bosetting og god næringsutvikling både i distriktene og i sentrale strøk 
av landet. Både satsing på bedre veinett, jernbane, farleder, havner og luftfart 
er viktig for forbundets medlemmer. Gode finansieringsformer, økt sikkerhet og 
satsing på miljøvennlig infrastruktur er en forutsetning for økt næringsutvikling 
og sysselsetting.

Forbundet vil
•  at det må satses på samferdsel i form av en sterk oppgradering av jernbane, 

veinett, farleder og havner og et bedre tilgjengelig kollektivsystem som vil 
være til samfunnet og enkeltmenneskets beste, også på tvers av landegren-
sene.

•  satse sterkt på forebyggende arbeid innenfor flom og ras slik at menneskeliv 
og ressurser blir spart.

•  opprettholde øremerkede ras- og skredsikringsmidler, få redusert vedlikehold-
setterslepet på vei og bane, og forsterke trafikksikkerhetsarbeidet.

•  at sjøsikkerheten, slepebåttjenesten og oljevernberedskapen langs kysten må 
styrkes. Dette må være et nasjonalt og offentlig ansvar.

•  prioritere utbygging og vedlikehold av veg, baner, farleder og havner, heri 
elektrifisering av gjenstående banestrekninger.

•  arbeide for offentlig fullfinansiering av veiprosjekter der hvor det ikke finnes 
nærliggende omkjøringsalternativer.

•  arbeide for høyhastighetsbaner (250 km/t) mellom Oslo – Göteborg og våre 
største regionbyer. Følge opp LOs kongressvedtak om forlengelse av Nord-
Norgebanen.

•  være pådriver for å få realisert bygging av Stad skipstunnel.
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