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NTL UNG-KONFERANSEN 2015 
 
NTLs landsforeninger og foreninger bes velge representanter til den aller første NTL Ung-
konferansen som skal arrangeres på Klækken hotell 28.-30. april 2015. I tillegg til 
oppnevning av det antall representanter som det framgår av vedlegget, er det også åpent 
for at studentmedlemmer, ungdomstillitsvalgte og andre medlemmer under 35 kan melde 
seg på. Deltakelse på konferansen for slike deltagere vil kunne bli begrenset av 
hotellkapasitet. 
 
Opprettelse av NTL Ung 
I tråd med vedtakene på NTLs landsmøte i november 2014, har landsstyret fastsatt mandat 
og retningslinjer for NTL Ung. Disse følger vedlagt. I henhold til fastsatt mandat og 
retningslinjer for NTL Ung er arbeidsoppgavene som følger: 
 
NTL Ung skal: 
• arbeide for å fremme NTL Ungs interesser i NTL og i LO 
• informere om betydningen av å være fagorganisert for unge arbeidstakere og studenter 
• drive oppsøkende virksomhet på studiesteder og arbeidsplasser 
• ta initiativ til medlemstilbud og -aktiviteter rettet mot målgruppen, som kurs, konferanser, 
temamøter og annet 
• arbeide for å rekruttere flere unge medlemmer til NTL, spesielt grupper som er 
underrepresentert i NTL 
• jobbe særskilt med rekruttering av studentmedlemmer 
• delta i LOs ungdomsarbeid 
• arbeide med relevante nasjonale og internasjonale politiske spørsmål 
• bygge nettverk mellom ungdoms- og studenttillitsvalgte på tvers av NTLs 
organisasjonsledd 
• legge til rette for godt samarbeid mellom studenttillitsvalgte og lokale tillitsvalgte i NTLs 
ordinære organisasjonsledd 
 
Sakliste og program 
Foreløpig sakliste for NTL Ung-konferansen 2015: 
 

1. Åpning 
2. Konstituering 
3. NTL Ungs handlingsplan 2015-16 
4. Uttalelser 
5. Øvrige innkomne forslag 
6. Valg 
7. Avslutning 

 



 

Frist for å sende inn forslag er 5 uker før konferansen. 
 
I tillegg til den formelle delen av konferansen, med valg og vedtak i politiske saker, vil 
konferansen bli preget av verksteder i mindre grupper hvor representantene og deltakerne 
selv kan velge hvilke verksteder de er mest interessert i å delta på. Noen av verkstedene vil 
være knyttet til politiske saker konferansen skal fatte vedtak i, mens andre vil være mer 
allmenne. Endelig program og sakliste kommer 3 uker før konferansen. 
 
Valg av representanter 
I henhold til retningslinjer for NTL Ung er det landsforeningene og foreningene som velger 
representanter. For å være valgbar som representant til NTL Ung-konferansen kan man 
ikke være eldre enn 35 år det året konferansen arrangeres. I retningslinjene oppfordres det 
til at organisasjonsleddene lar unge medlemmer selv velge representantene der dette er 
mulig. 
 
Valg til styret i NTL Ung 
NTLs studentfagutvalg og ungdomsutvalg har nedsatt en valgkomité som skal legge fram 
sin innstilling ved konferansens start. Om man har forslag på kandidater eller spørsmål 
knyttet til valgkomiteens arbeid, kan komiteen kontaktes på e-postadressen 
valgung@ntl.no. 
 
Leder av NTL Ung vil bli lønnet på heltid av NTL og tiltrer landsstyret med fulle rettigheter. 
 
Konferansen er gratis å delta på, og deltakerne kan søke om permisjon med lønn for å delta 
i henhold til bestemmelsene i Hovedavtalen i staten, § 34. For medlemmer som er omfattet 
av andre hovedavtaler gjelder egne bestemmelser, kontakt lokal tillitsvalgt for nærmere 
informasjon.  
 
NTLs organisasjonsledd bes om å gjøre konferansen kjent blant sine unge medlemmer og 
melde inn sine representanter så snart som mulig og senest 5 uker før konferansen, 24. 
mars 2015. Både representanter og andre deltakere melder seg på via NTLs nettsider. 
Landsforeninger og foreninger må i tillegg sende informasjon om valg av 
representanter og vararepresentanter til post@ntl.no.  
 
Det er begrenset antall plasser på konferansen. NTL sender nærmere informasjon om 
bestilling av reise til og fra Oslo og andre praktiske forhold til representantene og andre 
som kommer med på konferansen. 
 
Har du spørsmål om konferansen kan du kontakte forbundssekretær Finn Olav Haga, 
foh@ntl.no, 23 06 84 13 / 45 27 26 52 
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 

    
Anita Busch Finn Olav Haga 
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