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NTLs Student- og ungdomskonferanse er svært fornøyd med at lands- og forbundsstyret nedsatte et 

organisasjonsutvalg som har laget en god rapport. 

Det er svært viktig at vår organisasjon også i framtiden er organisert på en slik måte at vi fortsetter å 

være en sterk organisasjon. En av anbefalingene er at NTL ung etablerers. NTLs student og 

ungdomskonferanse støtter dette på det sterkeste. Dette vil gjøre oss sterkere! 

Det er en verdi i seg selv at ungdom bestemmer over ungdom. Det er vi som har best innsyn i saker 

som angår oss, og vi ønsker mulighet til å representere oss selv. Ungdomsmakt er et viktig 

demokratisk virkemiddel, ved at forbundets mangfold får representasjon. Ved å styrke ungdommen 

styrker vi også hele NTL. Ved mer tillit får vi mulighet til å utvikle oss, vi blir flinkere, mer skolert, mer 

engasjert, som igjen vil komme hele NTL til gode. 

Hvorfor satse NTL ung?  Erfaringer fra forbund som har lykkes bedre med sitt student og 

ungdomsarbeid enn NTL viser at en sterkere organisering av student – og ungdomsmedlemmer med 

stor grad av selvstendighet kan gi unge medlemmer økt synlighet og gjennomslag i forbundet. Dette 

gir igjen resultater i form av medlemsvekst for både studenter og unge arbeidstagere. NTLs student- 

og ungdomskonferanse krever at forbundet tilpasses for å kunne videreføre kunnskap fra generasjon 

til generasjon. Hvis NTL skal være en attraktiv fagforening for unge, må vi gi de unge medlemmene 

større plass. 

NTL Ung vil koble studentene tettere sammen med resten av forbundet, noe som er viktig for å skape 

en NTL-identitet blant studenter og vil åpne for at studenter opplever økt verdi av sitt medlemskap i 

NTL. Samarbeid mellom unge arbeidstager og studenter er viktig for organisasjonen. 

NTL skal være et forbund for alle, og alle skal bli hørt. Unge medlemmer er i dag underrepresentert i 

forbundets organer. Det er viktig at vi gir de unge en mulighet til å bli hørt i de viktigste organene.  

Tiltakene for å slå sammen student og ungdomsutvalgene er et praktisk tiltak for å ha en slagkraftig 

og fortsatt aktuell organisasjon i fremtiden. Konsekvensene av ikke å gjøre noe er en nedgang i antall 

aktive medlemmer og en mindre aktuell fagforening.  Vi stiller oss derfor bak anbefalingene i 

rapporten. 

Det er nå vi har muligheten til å snu utviklingen! 

Vi ønsker at NTL fremdeles skal være en sterk og trygg fagforening når vi på NTLs student og 

ungdomskonferanse ikke lenger kan kalle oss unge. Vi ønsker at vi skal bestå, og bli endra sterkere. 

Ungt engasjement skaper vekst. 
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