
Vedtekter

LANDSMØTE2021
STERKERE SAMMEN





Industri Energi   |   3

Innkomne forslag med forbundsstyrets innstilling

V-01 §1 Forbundets virkeområde
Arbeidsutvalget

Forslag:
Innledning endres 

Industri Energi er tilsluttet Landsorganisasjonen i 
Norge og er en landsomfattende sammenslutning av 
lønnstakere.

Endres til: 
Industri Energi er tilsluttet Landsorganisasjonen i 
Norge og er en landsomfattende sammenslutning av 
arbeidstakere.

Begrunnelse: 
I øvrige paragrafer er begrepet arbeidstakere 
gjennomført. Dette bør også endres i innledningen til 
§1.

Innstilling: 
Tiltres

V-02 §2 Forbunds formål
Studentutvalget

Forslag:
Endre språk i formålsparagrafen

§2 Forbundets formål punkt 2: 

Endre til: å arbeide for demokrati, en styrking av 
velferdsstaten, medbestemmelse i arbeidslivet og 
rettferdig fordeling av samfunnsgodene.

Begrunnelse:
I dag står det «økonomisk demokrati» dette kan 
være vanskelig å forstå. Derfor er demokrati mer 
dekkende når det allerede står rettferdig fordeling av 
samfunnsgodene.

Innstilling:
Tiltres ikke. Forslaget innebærer realitetsendring. I 
begrepet økonomisk demokrati ligger også adgangen 
til påvirkning av produksjonsmidlene, noe som er 
en viktig forutsetning for innsyn og medvirkning på 
arbeidsplassen. 

V-03 §2 Forbundets formål
Studentutvalget

Forslag:
Endre §2 Forbundets formål punkt 4

å sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, håndhevelse 
av ILOs åtte kjernekonvensjoner, rettssikkerhet og 
bedriftsdemokrati

Begrunnelse:
ILOs konvensjoner og anbefalinger setter 
minstestandarder for arbeidslivet. ILOs åtte 
kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter 
som skal respekteres i arbeidslivet, og deles inn i 
fire hovedkategorier: organisasjonsfrihet og rett til 
kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, 
forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering. 
Alle medlemsland i FN forplikter seg til å følge disse, 
men vi ser stadig at disse blir brutt internasjonalt så vel 
som nasjonalt. Det er derfor viktig at vi som forbund 
også setter fokus på de.

Innstilling: 
Tiltres

V-04 Forbundets formål
Studentutvalget

Forslag:
Formålsparagrafen punkt 5

§2 punkt 5: 

Bekjempe diskriminering, undertrykkelse og forfølgelse 
uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, 
religion eller livssyn.

Begrunnelse:
Bedre språk. Samt at begrepet kulturelle holdninger 
er bredt, og det kan hende at enkelte kulturelle 
holdninger strider mot vårt verdisyn.

Innstilling:
Tiltres delvis. På grunn av erstattes med uavhengig og 
seksuell legning erstattes med seksuell orientering. 
Viktig begrepsendring. Øvrig tekst i forslaget tiltres 
ikke. 
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V-05 §2 Forbundets formål
Studentutvalget

Forslag:
Sammenslåing av punkt i formålsparagrafen

§2 punkt 7 og 8. Slå sammen punktene slik at det blir:

7. å sikre medlemmene ved kollektive forsikrings
ordninger. Samt sikre medlemmene og medlemmenes 
husstand tilgang til gratis advokathjelp innenfor de 
viktigste områdene i privatlivet.

Begrunnelse: 
Ser bedre ut.

Innstilling: 
Tiltres ikke. Men punkt 8 innledes med å sikre.. osv

V-06 §2 Forbundets formål
Studentutvalget

Forslag: 
Endre formålsparagrafen punkt 9

§2 punkt 9. Endre slik at det blir:

9. å arbeide for å bedre rettighetene og vilkårene til 
elever, studenter og lærlinger.

Begrunnelse:
Bedre språk

Innstilling: 
Tiltres.

V-07 §2 Forbundets formål
Studentutvalget

Forslag:
Flytte punkt 11

§2 punkt 11: 

Flytte punktet til at det blir punkt nr.2. 

Endre slik at punkt 11 blir «2. å arbeide for å styrke 
arbeidstakeres faglige rettigheter.  herunder styrking 
av arbeidsmiljøloven, ferieloven, sykelønnsordningen, 
arbeidet med HMS på arbeidsplassene, og 
pensjonistenes økonomiske vilkår»

Begrunnelse:
Bedre språk og dette er faktisk en av de viktigste 
arbeidsoppgavene til forbundet. Det må derfor 
fremheves bedre.

Innstilling: 
Tiltres. Øvrige punkter forskyves tilsvarende. 

V-08 §3 Stemmerett for nye medlemmer
Likelydende forslag fra: Årdal Kjemiske Fagforening, 
Mosjøen Kjemiske Fagforening, Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforening, Husnes Kjemiske Fagforening

Forslag:
Me ønskjer at nye medlemar har oppmøterett, men at 
stemmerett blir først gyldig etter at medlemet har vore 
medlem i ein månad før årsmøte.

Begrunnelse:
På årsmøte kan eit medlem melde seg inn i foreininga 
same dag som årsmøte bliravholdt, så lenge 
kontingenten blir betalt, for så å melde seg ut igjen 
dagen etter årsmøte. I enkelte saker og valg som 
engasjerar mange, også dei som ikkje er medlemar, kan 
ein dermed risikere at det blir stemt ut i frå ei større 
gruppe enn den generelle medlemsmassen

Innstilling: 
Tiltres ikke. Det vises til organisasjonspolitisk uttalelse 
om gjennomgang av vedtektene. Forbundet har 
ikke karenstid eller begrensninger på medlemmers 
rettigheter i dag. Hvorvidt dette skal innføres må dette 
gjøres på en bredere plattform enn bare knyttet til 
stemmerett på årsmøte i lokal klubb.

V-09 §3 Medlemskap, Endring i §3-2 
Maersk Ansattes Forening

Forslag:
§32 

2. Hvor forbundet ikke har noen avdeling, skal 
medlemmet opptas som direkte medlem av forbundet. 
I helt spesielle tilfeller kan det dog i samråd med 
avdelingen opptas direktemedlemmer i bedrifter 
hvor forbundet har avdelinger. I slike tilfeller betaler 
medlemmet kontingent direkte til forbundet etter 
fastsatte satser. Ved tvist om et direktemedlem kan 
opptas, avgjør Forbundsstyret dette.

Begrunnelse:
Vedtektsendring/tillegg til § 3 Medlemskap.

I bedrifter der det gjennom Hovedavtaler eller det 
på en annen måte blir regulert hvordan man får rett 
til frigjort ressurser på land, så kan man ikke være 
direkte, hemmelig eller på annen måte være medlem 
av Industri Energi om det er en lokal klubb i den 
bedriften.

Forslaget går ut på å forhindre at man kan være 
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direktemedlem i en bedrift der det er lokale klubber 
som er etablert, noe som igjen gjør at klubber og 
Industri Energi kan miste at lokale ressurser ikke får 
frigjort tid på land som følge av at medlemmer er 
direkte eller noe som heter hemmelig medlem.

Innenfor NR området er dette regulert på ved at det 
står nedfelt i Hovedavtalen, vedlegg 1, som sist ble 
oppdatert i 2012 i en protokolltilførsel om endring av 
fordelingsnøkkel i Felleserklæringen om tillitsvalgte.

Her er det antall medlemmer som da betaler sin 
kontingent både til IE og den lokale klubben, som vil 
være avgjørende for om han da har rett til å tillitsvalgte 
på frigjort tid på land.

En bedrift har 49 medlemmer og 2 direktemedlemmer.

Dette gir ikke rett til 0,5 årsverk på land, men om de 
to direktemedlemmene hadde vært i et ordinært 
medlemskap så hadde dette utløst 0,5 årsverk. Dette 
må ordnes opp i.

Vi vet ikke engang hvem som er direkte eller 
hemmelige medlemmer slik det er i dag. Vi må da 
sende inn alle navn i bedriftene til IE slik at de må gå 
gjennom dette manuelt om man vil finne ut at om det 
er slike medlemmer.

Flere lokale klubber lever kun av den lokale 
kontingenten og det betaler ikke denne type 
medlemmer og får ingen støtte av sin bedrift. Om 
alle som har ordinært medlemskap i dag melder seg 
ut at Industri Energi på vårt (NRområdet) for så å 
melde seg inn igjen som direktemedlemmer så er 
alle de lokale klubbene og flere titalls årsverk på land 
forsvunnet.  

Burde det være et generelt i alle deler der Industri 
Energi organiserer medlemmer? Det må dere vurdere, 
men jeg hadde nok sett at dette ikke var mulig så lenge 
det var en lokal klubb i de bedriftene.

En lokal liten klubb vil kunne fremstå sterkere som det 
viste seg at det var flere som da var tilsluttet enn det 
som fremgår av medlemslistene.

Hvordan skal man kunne organisere en streik om 
halvparten var hemmelige medlemmer?

Håper Industri Energi ser at dette er et problem og 
ikke bare ser på antall medlemmer, men setter de 
lokale tillitsvalgte som står i dette hver dag først og 
sørger for at alle medlemmene må ha den lokale 
tilknytningen og være synlig å stå for det som er det 
viktigste, Sterkere sammen.

Så på vegne av tillitsvalgte i Rowan, KCA Deutag, Ess, 

Dolphin og Mærsk Drilling Norge så sender jeg inn 
dette forslaget. 

Innstilling: 
Tiltres ikke. Det er behov for å opprettholde en 
mulighet for denne type medlemskap. Praksis vil bli 
gjennomgått. Godkjenning av slikt medlemskap gjøres i 
samsvar med avdelingen.

V-10 §3 Æresmedlemskap
Likelydende forslag fra Alnor Kjemiske 
Fagforening, Årdal Kjemiske Fagforening, Mosjøen 
Kjemiske Arbeiderforening, Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforening, Sunndal Kjemiske 
Fagforening.

Forslag: 
Når et medlem blir æresmedlem etter 45 år sendes 
brev med gratulasjon om æresmedlemskap og 
informasjon hva dette innebærer.

Begrunnelse:
I dag blir en æresmedlem uten at det blir informert 
om det og hvis en får med seg at en er æresmedlem 
vet en ikke hva dette betyr. Et brev med gratulasjon 
og informasjon både hedrer et langt medlemskap og 
informerer hva det innebærer.

Innstilling:
Tiltres. Følgende tas inn i vedtektene §37 siste avsnitt: 
Det sendes brev til æresmedlemmet med gratulasjon 
om æresmedlemskapet og hva dette innebærer. 

V-11 §3 Bi-medlemskap
Industri Energi i NOFO

Forslag:
Medlemmer av andre arbeidstakerforbund kan 
tas opp som bi medlemmer i Industri Energi. 
Bimedlemmer betaler vanlig kontingent (maksbeløp 
fastsettes av landsmøtet). Unntatt fra kontingent er 
premie til kollektive forsikringsordninger, stønads og 
stipendordninger i Industri Energi. Bi medlemmer har 
ikke rett til kollektive forsikringsordninger, stønads og 
stipendordninger i Industri Energi.

Begrunnelse:
Industri Energi har inngått tariffavtaler i virksomheter, 
som har deltidsansatte med ordinært medlemskap 
i andre LOforbund. For å kunne rekruttere slike 
deltidsansatte til Industri Energi, anbefales en ordning 
for bimedlemskap der medlemmet slipper å betale 
for dobbel forsikring og andre ordninger som er 
unødvendig å duplisere.
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Innstilling:
Tiltres. 

Følgende tas inn som nytt avsnitt i § 3.3 Medlemskap. 

Medlemmer tilsluttet andre LO forbund kan tas opp 
som bi medlemmer i Industri Energi. Bi medlemmer 
betaler kontingent.  Unntatt fra kontingent er premie 
til kollektive forsikringsordninger og advokatforsikring.  
Bi medlemmer har ikke rett på kollektive 
forsikringsordninger, stønads og stipendordninger i 
Industri Energi.

Bimedlemskap tas inn i § 21.8 som vil lyde: Hvor 
der er inngått avtaler om assosiert medlemskap og 
bimedlemskap, kan det inngås avtale om særskilt 
kontingentordning.

V-12 §7 Representasjon på Landsmøtet
Studentutvalget, Ungdomsutvalget

Forslag: 
Representasjon på landsmøtet

§7 Landsmøtet under punkt 3: 

Ungdomsutvalget møter på landsmøtet på landsmøte 
med observatørstatus med tale og forslagsrett.

Begrunnelse:
Hvert landsmøte blir dette innvilget på selve 
landsmøtet, men det er en usikkerhet for 
ungdomsutvalget at dette ikke står nedfelt i 
vedtektene. For da kommer det helt an på landsmøtet 
om de vil gi dette til ungdomsutvalget eller ikke.

Innstilling:
Tiltres, men omformuleres til:

Nytt punkt 9 i §7, øvrige punkter forskyves:

9. Industri Energi Ung møter med inntil 11 personer 
med observasjonsstatus som har tale og forslagsrett, 
men ikke stemmerett

Begrunnelse: Det nye sammenslåtte utvalget er 
en viktig ressurs for forbundet. Vi ønsker større 
forutsigbarhet og vil at utvalget får muligheter til å 
fremme forslag og ta ordet i debattene. Antallet er 
samsvarende med styret i Industri Energi Ung.

V-13 §7 Representasjon på Landsmøtet
Studentutvalget

Forslag: 
Representasjon på landsmøtet

§7 Landsmøtet under punkt 3: 

«Landsmøtet består av inntil 300 representanter i 
tillegg til Landsstyrets medlemmer og ungdomsutvalget»

Begrunnelse:
Industri Energi Ung utgjør en stor andel av forbundets 
medlemmer, det er derfor viktig at ungdommenes 
stemme også blir hørt i beslutningsprosesser. 
Vedtakene som fattes på landsmøtet omhandler også 
deres arbeid, det er derfor demokratisk at deres 
stemme også blir hørt.

Innstilling:
Tiltres ikke. Det vises til forslag V12. Tale og 
forslagsrett er viktig for å fremme sine synspunkter. 
Stemmerett gis bare til valgte delegater.

V-14 §7 Landsmøtet
Studentutvalget

Forslag: 
Forslag til Landsmøtet

§7 Landsmøte punkt 4: Stryke Studentutvalget slik 
at det blir «Forslag til landsmøtet kan sendes inn fra 
avdelingene og ungdomsutvalget (…)»

Begrunnelse:
Sammenslåing av student og ungdomsutvalget.

Innstilling: 
Tiltres men endres til Industri Energi Ung.

Naturlig konsekvens etter sammenslåingen av Student 
og Ungdomsutvalget

Se også forslag V15

V-15 §7 Endre navn på utvalg
Arbeidsutvalget

Forslag: 
Endre navn på Ungdomsutvalget og Studentutvalget 
som har slått seg sammen til et utvalg. Utvalget heter 
nå Industri Energi Ung.

Det er behov for å endre vedtektene i §74 og §122 
ved å endre til riktig navn. 
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Forslaget innebærer ingen realitetsendringer.

Innstilling:
Tiltres

V-16 §7 Forbundets valgte representanter
Oceaneering 

Forslag: 
Man bør ha vært i arbeid minst to år innenfor 
fagområdet for de man skal representere når man har 
verv sentralt i forbundet.

Begrunnelse:
I de siste årene ser vi en utvikling, spesielt i politikken, 
at de som representerer oss går rett fra skolebenken 
og inn i sentrale fulltidsverv i kommunestyrer og til 
Stortinget. For å unngå at det samme skjer i Industri 
Energi foreslår vi derfor at de som velges inn i 
stillinger har minimum to år i rollen som tillitsvalgt/
verneombud. De som blir valgt inn i ungdomsutvalg 
eller studentutvalg må tilbake til bedriften å fullføre 
sin faglige utdannelse om det ikke allerede er gjort 
(vi er jo ungdom til vi er 33, så enkelte er kanskje 
ferdig utdannet). Med en slik løsning vil vi sikre at vi 
blir bedre ivaretatt og får bedre forståelse for våre 
problemstillinger ute på arbeidsplassene. Det vil også 
kunne gi en god effekt at de som vender tilbake til sin 
arbeidsgiver blir gode ververe og talspersoner for enda 
større engasjement i fagforeningsarbeid.

Innstilling:
Tiltres ikke. Landsmøtet skal stå fritt til å velge de 
personene landsmøtet mener er best egnet.

V-17 §14 Arbeidsutvalget 
Likelydende forslag innsendt fra Årdal Kjemiske 
Fagforening, Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening, 
Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening, 
Nikkelverkets Arbeiderforening, Svelgen Kjemiske 
Arbeiderforening, Husnes Kjemiske Fagforening, 
Haugvik Industriarbeiderforening, Sunndal Kjemiske 
Fagforening, Finnsnes Kjemiske Fagforening

Forslag: 
Endre tittel på Arbeidsutvalgets medlemmer

Arbeidsutvalget består av:
 • Leder
 • Nestledere
 • Valgte områdeansvarlige (endre navn)

Begrunnelse: 
Forslaget går ut på at tittelen områdeansvarlig endres

Innstilling:
Tiltres. Innstiller på å endre navn på områdeansvarlige. 
Valgte har ikke lenger ansvar for områder slik det var 
tidligere. Naturlig at tittel endres.

Forbundsstyret innstiller på tittelen valgt 
forbundssekretær.

V-18 Endring i §§12 og 14
Likelydende fra Equinor og Fredrikshald Farmasøytiske

Forslag: 
§14 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av:
 • leder
 • 1. nestleder og 2. nestleder
 • 3 arbeidsutvalgsmedlemmer

Begrunnelse:
Om §12 endres, må §14 endres tilsvarende.

Forbundet har behov for å avklare hvem som skal 
overta «lederklubben» hvis leder får tilbud om en 
annen stilling. I tillegg kjenner hele organisasjonen til 
evt. hvem som skal overta, og den enkelte er klar over 
det slik at man kan være forberedt på det.

Områdeansvarlig endres til arbeidsutvalgsmedlemmer. 
Fordi at etter ny organisering i forbundet, har vi ikke 
lenger områdeansvarlige blant de valgte.

Innstilling:
Tiltres. Innstiller på 1. og 2. nestleder. Det er viktig at 
det er avklart hvem som overtar i leders fravær. Navn 
på områdeansvarlige endres jmf. Innstilling på forslag 
V17. 

V-19 §12 Forbundsstyret
Equinor

Forslag:
§ 12 Forbundsstyret

1. Forbundsstyret består av:
 • Leder
 • 2 nestledere
 • 3 områdeansvarlige
 • 14 styremedlemmer
 • 4 varamedlemmer 

Endres til:

1. Forbundsstyret består av:
 • Leder
 • 1. nestleder og 2. nestleder
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 • 3 arbeidsutvalgsmedlemmer
 • 14 styremedlemmer
 • 4 varamedlemmer

Begrunnelse:
Forbundet har behov for å avklare hvem som skal 
overta «lederklubben» hvis leder får tilbud om en 
annen stilling. I tillegg kjenner hele organisasjonen til 
evt. hvem som skal overta, og den enkelte er klar over 
det slik at man kan være forberedt på det.

Områdeansvarlig endres til arbeidsutvalgsmedlemmer. 
Fordi at etter ny organisering i forbundet, har vi ikke 
lenger områdeansvarlige blant de valgte.

Innstilling:
Tiltres delvis. Det vises og til innstilling i forslag V17 og 
V18. 

Forslaget opprettholder dagens størrelse og 
sammensetning av forbundsstyret. Det er flere 
forslag som foreslår endring av sammensetningen av 
forbundsstyret. Vi mener det ikke vil være fornuftig å 
foreta en slik endring nå. 

V-20 §12 Forbundsstyret
Likelydende forslag fra Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforening, Nikkelverkets 
Arbeiderforening, Svelgen Kjemiske Arbeiderforening, 
Husnes Kjemiske Fagforening, Alnor Kjemiske 
Fagforening, Orkla Kjemiske Arbeiderforening, 
Årdal Kjemiske Fagforening, Kvinesdal Kjemiske 
Fagforening, Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening, 
Haugvik Industriarbeiderforening, Finnsnes Kjemiske 
Arbeiderforening, Sunndal Kjemiske Fagforening.

Forslag:
§ 12 Forbundsstyret

1. Forbundsstyret består av:
 • Leder
 • 2 nestledere
 • 3 områdeansvarlige (Nytt navn på disse 3)
 • 14 styremedlemmer (16 medlemmer)
 • 4 varamedlemmer (alle har personlige vara. LS 

kandidat rekkefølge.) 

2. Lederne for forbundets ungdomsutvalg og 
studentutvalg møter med tale og forslagsrett. 
Ved leders forfall møter nestleder. (Student og 
ungdomsutvalg har/skal slått/slå seg sammen. Naturlig 
så gå disse ned til 1 repr.)

Begrunnelse:
Forbundsstyret i dag består av 14 faste medlemmer 
pluss 4 møtene fasta vara representanter. 

Dette forslaget handler om å sikre representasjonen 
til alle bransjer samt at plass nr. 15 og 16 blir 
tildelt høyere og ledende stillinger. LS listen over 
medlemmer blir da, etter nummerert rekkefølge, vara 
til FS. 

Med dette forslaget vil vi sikre at alle bransjer er 
representert samt at vi vil få økt eierskap til forbundets 
politikk. 

De forskjellige bransjene opplever det også som 
krevende at representanter for høyere og ledende 
stillinger går på «kvoten» til FS representasjon. Med 
dette forslaget så vil disse posisjonene bli attraktive, 
og vi vil få de beste representantene inn uavhengig 
kjøttvekt/bransje.

Innstilling:
Tiltres ikke. 

Forslaget i sin helhet endrer sammensetningen og 
slik forbundsstyret ser det så bidrar ikke forslaget til å 
opprettholde kontinuitet i styret. Dagens ordning hvor 
4 vararepresentanter møter fast fungerer godt. 

Forslaget har gode intensjoner og er kommet fordi 
en representant gikk ut og et område mistet sin 
representant.

Et forslag for å imøtekomme denne utfordringen er å 
lage valgfullmakter til kontrollkomiteen som innebærer 
at når et fast medlem går ut, så rykker første vara opp, 
og ny vara skal komme fra samme komite/posisjon 
som den som gikk ut av forbundsstyret. Det vises og 
til organisasjonspolitisk uttalelse om gjennomgang av 
vedtektene. Det vises og til innstilling på forslag V 17, V 
18 og V19

V-21 §12 Forbundsstyret
Kragerø Kjemiske Fagforening

Forslag: 
§ 12 Forbundsstyre

Forbundsstyret i dag består av 14 faste medlemmer 
og 4 faste varaer. Forbundsstyret endres til å bestå 
av 18 faste medlemmer, hvorav plass nr. 15, 16 
og 17 tildeles høyere og ledende stillinger, samt 
lavlønnsbransjer. Alle får personlig vara som møter 
kun ved fravær av deres faste medlem. Leder fra 
ungdom og studieleder reduseres fra 2 til 1 med 
tale og forslagsrett. Representant for fagforeningen i 
industri energi reduseres fra 2 til 1. Forslaget handler 
om å representere flere bransjer for å dekke bredden 
i industrien.
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Begrunnelse:
Man må styrke FS slik at de fleste bransjer og grupper 
får deltatt. Vi har mange små bransjer som ikke 
har representantstyret i dag, ved å sette inn en for 
lavlønnsgrupper vil denne bli bedre ivaretatt. I dag har 
vi en samarbeidskomite som består av halvparten av 
industri energi sine avdelinger/klubber. 

Ved å ha personlig vara vil bransjen bli bedre ivaretatt.

Innstilling:
Tiltres ikke. Det vises til innstilling på forslag V20

V-22 § 12 Forbundsstyret
Lindesnes Kjemiske Fagforening, Fredrikshald 
Farmasøytiske Fagforening, GE Kjemiske Fagforening, 
Overhalla Kjemiske Fagforening

Forslag: 
Faste plasser i FS skal økes fra 14 til 16, for å bedre ta 
vare på bredden i forbundet. Det skal ikke øremerkes 
noen plasser til enkelte grupper. Faste varaer erstattes 
med personlig varaer, likt Landsstyret. Da student og 
ungdomsutvalget har slått seg sammen til et utvalg, 
skal de bare møte med en. 

Begrunnelse:
Representantene i FS skal velges av og blant 
tillitsvalgtapparatene. De tillitsvalgt skal representer 
alle sine medlemmer, da trenger ikke alle 
medlemsgrupper egne plasser i FS.

Innstilling
Tiltres ikke. Det vises til innstilling på forslag V20

V-23 §12 Forbundsstyret
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening

Forslag: 
Personlige vara i Forbundsstyret

Valgordning til forbundsstyret må endres slik at 
representantene får personlige vara som kommer fra 
samme bransje/samarbeidskomite.

Begrunnelse:
I dag kan bransjer miste sine talspersoner i 
forbundsstyret ved forfall. Det er en uheldig 
konsekvens av dagens valgordning som enkelt kan 
unngås ved personlige vara.

Innstilling:
Tiltres ikke. Det vises til innstilling på forslag V20

V-24 §12 Forbundsstyret
Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening

Forslag: 
Antall representanter i forbundsstyret økes

Bakgrunn:
Forbundsstyret er det organ der det er størst 
mulighet for å påvirke forbundets politikk. Derfor 
bør forbundets mangfold i størst mulig grad være 
representert her. Det krever en økning av antall.

Innstilling:
Tiltres ikke. Det vises til innstilling på forslag V20

V-25 §12 Forbundsstyret
Ikornnes Treindustriarbeiderforening

Forslag: 
Forbundsstyret

For å sikre at alle samarbeidskomiteene har en 
representant i forbundsstyret, må det på plass at alle 
skal ha en personlig vara. På lik linje slik det praktiseres 
i landsstyret.

Innstilling:
Tiltres ikke. Det vises til innstilling på forslag V20

V-26 §12 Forbundsstyret
Studentutvalget

Forslag: 
Representasjon i forbundsstyret

§12 Forbundsstyre punkt 2: «Lederne for forbundets 
ungdomsutvalg og studentutvalg møter med tale og 
forslagsrett. Ved leders forfall møter nestleder»

Endre til «2 representanter fra ungdomsutvalget 
møter med tale og forslagsrett. Ved forfall stiller vara 
oppnevnt av ungdomsutvalget.”

Begrunnelse: 
Begrunnelse: En sammenslåing av student  og 
ungdomsutvalget skal ikke føre til at vi mister 
representasjon. Vi er fortsatt like mange medlemmer, 
bare et utvalg.

Innstilling:
Tiltres. Forbundsstyret og Landsstyret har godkjent 
sammenslåing av studentutvalget og ungdomsutvalget. 
I godkjenningen ble antallet i forbundsstyret 
opprettholdt. 
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V-27 Ny § 18 Forbundets råd og utvalg 
Dagens §18 blir ny §19 osv
Arbeidsutvalget

Forslag:
Forbundet oppnevner ved behov råd og 
utvalg. Forbundets faste utvalg oppnevnes for 
landsmøteperioden. Det skal utarbeides mandat for 
utvalgene.

Landsstyret vedtar utvalgene og mandat etter 
innstilling fra forbundsstyret. 

Begrunnelse:
Forslaget innebærer en klargjøring av hvordan 
forbundets faste råd og utvalg skal oppnevnes og krav 
til mandat for disse.

Innstilling:
Tiltres.

V-28 § 21-10 Kontingent ved 
militærtjeneste
Likelydende forslag innsendt fra Alnor Kjemiske 
Fagforening, Husnes Kjemiske Fagforening, Sunndal 
Kjemiske Fagforening, Årdal Kjemiske Fagforening, 
Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening.

Forslag:
Fritak kontingent ved avtjening av militærtjeneste skal 
også gjelde betaling advokatforsikring 

Begrunnelse:
Medlemmer som innkalles til førstegangs 
militærtjeneste er fritatt for kontingent, men må 
betale for obligatorisk advokatforsiking for tiden kroner 
59, per mnd. Når en avtjener førstegangstjenesten 
er en ofte i startfasen av arbeidslivet og har ofte ikke 
oppsparte reservekapital. Dagpenger er for tiden 154, 
dagen. Da er det ikke alltid medlemskap i fagforening 
og advokatforsikring som er høyt på prioriteringslisten.

Innstilling:
Tiltres. Fritak for kontingent ved militærtjeneste må 
gjelde all obligatorisk kontingent. Advokatforsikringen 
er i dag en obligatorisk forsikring i medlemskapet.

V-29 § 21.11 Oppsigelse 
advokatforsikringen
Likelydende forslag er innsendt fra Elektrokjemisk 
Arbeiderforening. Kvinesdal Kjemiske Fagforening, 
Finnsnes Kjemiske Arbeiderforening, Svelgen 
Kjemiske Arbeiderforening, Sunndal Kjemiske 
Fagforening, Haugvik Industriarbeiderforening, 
Nikkelverkets Arbeiderforening, Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforening, Husnes Kjemiske Fagforening, 

Årdal Kjemiske Fagforening, Mosjøen Kjemiske 
Arbeiderforening, Orkla Kjemiske Arbeiderforening.

Forslag: 
Foreslår at denne skal kunne sies opp når medlemmet 
går av med pensjon

Begrunnelse:
Vi opplever at vi mister medlemmer som går av 
med pensjon som blir påtvunget å opprettholde 
advokatforsikringen.

Innstilling:
Tiltres. Dagens § 21.11  lyder: 

11. Medlemmer som fyller 70 år, gis fra den måneden 
de fyller 70 år mulighet til å si opp advokatforsikringen.

Endres til:  
11. Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive gis 
mulighet til å si opp advokatforsikringen. 

V-30 §21-4 Senke kontingenten og fjerne 
tak
Likelydende forslag fra: Fredrikshald Farmasøytiske, 
Lindesnes Kjemiske Fagforening, GE Kjemiske 
Fagforening, Overhalla Kjemiske Fagforening, Kragerø 
Kjemiske Fagforening.

Forslag: 
Ordinær kontingenttrekk senkes fra 1,3 % til 1,1 % av 
bruttolønn, samt fjerne tak. 

Begrunnelse:
Det er usolidarisk at høytlønnede har en lavere 
prosenttrekk av sin bruttolønn på kontingenten. Ved å 
fjerne taket, og senke prosenten så vil ikke forbundet 
tape noe inntekt, men trekket vil være mer solidarisk 
fordelt.

Innstilling:
Tiltres ikke. Tak på kontingent var en viktig sak å få 
etablert og vi bør ikke fjerne dette. Forslaget kan ikke 
tiltres slik det er foreslått.

V-31 §21-6 Kontingent
Altus Intervention

Forslag: 
Pensjonistkontingent

Kontingenten for IE sine pensjonister er urimelig høy. 
Foreslår at kontingent nivået for våre pensjonister er 
mer i samsvar med hvordan nivået er i andre forbund.
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Begrunnelse:
Pensjonsordningene blant våre medlemmer varierer 
sterkt. Mange har relativt dårlige pensjonsordninger 
som betyr at økonomien ved avgang til 
pensjonstilværelsen blir anstrengt. At mer enn 40 års 
medlemskap resulterer i utmeldelse ved oppnådd 
alderspensjon på grunn av høy medlemskontingent 
er en dårlig takk for langt medlemskap. Med dagens 
takst på 254/mnd har IE en årlig kontingent på over 
3000 som er mer enn 3 ganger den som for eksempel 
Fagforbundet har.

Innstilling:
Tiltres ikke. I tillegg til de løpende forsikringer 
medlemskapet inneholder, innboforsikring, fritidsulykke 
og trygghetsforsikringen, er våre pensjonister 
også tilmeldt pensjonistforbundet. Gjennom det 
medlemskapet tilbys det gode rabattordninger, 
og viktig informasjon om det å være pensjonist. 
I tillegg gis pensjonistene mulighet til å si opp 
advokatforsikringen når man ikke lenger er yrkesaktiv. 
Når man blir 75 år så betaler man ikke lenger heller 
for forsikringsordningene i LO favør. Kontingenten for 
pensjonistene blir dermed kun kr. 97/mnd

Pensjonist: 254 kr per måned inkl. advokatforsikring, 
uten advokat 195 kr

Pensjonist over 75 år: 156 kr per måned inkl. 
advokatforsikring, uten advokat 97 kr

FS mener kontingenten er på riktig nivå

V-32 §27 Stønad under konflikt
Arbeidsutvalget

Forslag: 
Endre §27 punkt 1.

1. Når konflikt er satt i verk i samsvar med disse 
vedtekter, gis medlemmer som mister inntekt på grunn 
av konflikten, rett til stønad med kr 95, per tapt 
arbeidstime. (tariffrevisjonen 2016). Skiftarbeidere og 
sokkelarbeidere skal ikke rammes i forhold til reglene.

Begrunnelse: 
Vedtektene oppdateres hvert 4. år og det vil derfor 
være misvisende at det i disse vedtekter står summer 
som ikke er gyldige lenger. Satser for konfliktstøtte 
reguleres av FS forut for tariffoppgjørene. 

Innstilling:
Tiltres. 

V-33 §21-7 Æresmedlemmer
Likelydende forslag fra Alnor Kjemiske 
Fagforening, Orkla Kjemiske Arbeiderforening, 
Husnes Kjemiske Fagforening, Elektrokjemisk 
Arbeiderforening, Kvinesdal Kjemiske Fagforening, 
Finnsnes Kjemiske Fagforening, Svelgen 
Kjemiske Arbeiderforening, Sunndal Kjemiske 
Fagforening, Haugvik Industriarbeiderforening, 
Nikkelverkets Arbeiderforening, Høyanger Kjemiske 
Industriarbeiderforening, Husnes Kjemiske Fagforening, 
Årdal Kjemiske Fagforening, 

Forslag: 
Kontingentfritak for Æresmedlemmer

Alle som er medlem i Industri Energi når de fyller 75 
år, fritas for den delen av minimumskontingent som 
dekker Kollektiv Hjem og Grunnforsikring Liv.

Foreslår at æresmedlemskap gjeninnføres etter 45 års 
medlemskap og dette gir fritak for kontingent.

Innstilling 
Forslaget oversendes til kontingent komiteen. Innstilling 
legges frem på Landsmøtet.
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