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Fylkesutvalg kan opprettes i henhold 
til NTLs normalvedtekter § 5, og er et 
felles organ for forbundets medlemmer 
i et  eller flere fylker. Fylkesutvalget skal 
være et bindeledd mellom NTLs lokale 
avdelinger/foreninger for å styrke NTLs 
 faglige, organisa toriske og politiske arbeid. 
Fylkesutvalget skal også være et hjelpe
organ for forbundet. 

For områder som ikke er regulert i disse 
retningslinjer, skal fylkesutvalgene følge de 
regler som er gitt i NTLs normalvedtekter 
§2 F, G og H.

Forbundet er ansvarlig for fylkesutvalgenes 
økonomi og drift, jfr normalvedtektenes 
§5. Fylkesutvalgenes regnskap er et under
regnskap til forbundet. Fylkesutvalgene har 
ikke fullmakt til å gi bevilgninger til humani
tære eller andre formål. 

Om fylkesutvalgene

Fylkesutvalgene skal
• Arbeide for de formål som er nedfelt i NTLs prinsipp og handlingsprogram
• Tilrettelegge for å drive informasjons og vervearbeid
• Gi opplæring til organisasjonstillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer
• Lokalt markedsføre forbundets politikk og eventuelt avgi uttalelser på forbundets vegne
• Utføre arbeidsoppgaver pålagt av forbundet
• Koordinere valg av representanter til LOs regionråd og LOs regionkonferanser.
• Koordinere valg av representanter til LO Stats fylkesutvalg.
• Koordinere NTLs kontakt med de lokale enheter av LO, LO Stat og andre lokale 

samarbeids partnere.
• Oppnevne eget ungdomsutvalg tilknyttet fylkesutvalget. Ungdomsutvalget bør minst 

bestå av tre deltakere med vara og disse velges av årsmøtene til fylkesutvalgene, gjerne 
etter innspill fra NTL Ung.



Årsmøtet
Årsmøtet er fylkesutvalgets høyeste 
myndig het. Ordinært årsmøte holdes innen 
utgangen av september.
Alle formelle organisasjonsledd innen
for fylkesutvalgets område har rett til å 
møte med en representant (fortrinnsvis 
leder), med stemmerett på årsmøtet. 
I tillegg kan medlemmer innenfor hver 
avdeling/ forening som ikke har formelt 
organisasjons ledd i fylket, velge en 
represen tant med stemmerett til årsmøtet. 
Disse representantene må også  inneha 
tillitsverv (organisasjonstillitsvalgt, 
arbeidsplass tillitsvalgt). Fylkesutvalget 
 dekker reise/diett/oppholdsutgifter.
Dersom organisasjonsleddene ønsker å 
møte med flere deltakere (uten stemme
rett), må eventuelle utgifter til disse dekkes 
av deltakernes avdeling/forening. 
Forbunds og landsstyremedlemmer 
innkalles til fylkesutvalgets årsmøter i sine 
respektive fylker. I tillegg inviteres LOs 
 distrikts og ungdomssekretærer og LO 
Stats distriktssekretærer i de respektive 
fylkene.  

Styret
Styret består av fem til ni medlemmer og 
minst ett varamedlem. Styrets medlemmer 
velges for to år hvorav halvparten velges 
hvert år. Leder velges hvert år. 
Det er kun medlemmer som har sin arbeids
plass innenfor det geografiske området 
som kan velges.
Første utkast til aktivitetsplan og  budsjett 
skal være forbundet i hende senest 1. 
juni. Endelig utkast til aktivitetsplan og 
 budsjett skal være forbundet i hende  innen 
1.  november. Resultatet av forbundets 
behand ling skal meddeles utvalgene innen 
utgangen av februar året etter. 
Forbundet oversender midler til drift/ 
aktiviteter (unntatt kurs/konferanser) innen 
utgangen av februar.
Fylkesutvalget kan omdisponere midler 
innen for budsjettet, dog slik at hoved linjene 
i godkjent aktivitetsplan følges. Midler 
 bevilget til drift kan ikke brukes til å dekke 
kurs eller forelesere. 
Regnskap med revisjonsberetning for 
kalender året skal være forbundet i hende 
innen utgangen av februar. Regnskapet skal 
være undertegnet leder og kasserer.
Ved søknad om kurs/konferanser 
skal fylkesutvalget følge samme 
framgangs måte som gjelder for formelle 
organisasjons ledd.
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