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Til representantskapsmøtet 
 
Saksnr.: 5/2022 
Dato:  15. november 2022 
 
 
 

Forslag til vedtektsendringar 
 
Bakgrunn 
 
Unio sitt styre oppretta eit vedtektsutval i Sak 2/2022: 
 
Utval vedtekter (etablert 18.01.2022) 
Alfred Sørbø, fellesordningen/Akademikerforbundet (leder) 
Hege Valås, Utdanningsforbundet 
Birgitte Olafsen, Forskerforbundet 
Olaug Flø Brekke, Norsk Sykepleierforbund (til 01.04.2022) 
Rune Hallingstad, Norsk Sykepleierforbund (fra 01.04.2022) 
Jon Olav Bjergene, Unio 
 
Utvalet har utarbeida forslag til vedtektsendringar som styret har slutta seg til. Forslaga er 
redaksjonelle og administrative endringar, òg med tilpassing til gjeldande praksis i Unio.  
 
Vedtektsutvalet vil fortsette sitt arbeid fram mot kongressen i 2024. 
 
 
Styret rår representantskapet til å fatte følgjande vedtak: 
 
Forslaga til endring av vedtektene blir vedtatt. 
 
 
Unio 
 

 
 
Ragnhild Lied 
leiar 
 
 
Saksbehandlar: Jon Olav Bjergene 
 
 
Vedlegg: Forslag til vedtektsendringar 
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Vedlegg:  

Forslag til vedtektsendringer 

(Tillegg i forhold til dagens vedtekter er markert med understreking, sletting med gjennomstreking.) 

 

§ 3 Medlemmer i Unio 

Unio er en hovedorganisasjon og skal være en overbygning for selvstendige 

arbeidstakerorganisasjoner.  

Som medlemmer kan representantskapet/kongressen oppta organisasjoner for arbeidstakere som 

har utdanning på universitets- eller høyskolenivå.  

Som medlemmer kan representantskapet/kongressen også oppta organisasjoner gjennom en 

fellesordning dersom de for øvrig tilfredsstiller kravene til medlemskap (jf. § 4). Organisasjoner i 

fellesordningen får rettigheter og plikter i henhold til vedtektene på linje med de øvrige 

medlemsorganisasjonene.  

Før nye organisasjoner kan tas opp, må søkerne skriftlig forplikte seg til å ha egne konfliktfond, eller 

tilstrekkelige midler avsatt til arbeidskamp, i henhold til styrets vedtak. 

 

§ 4 Betingelser for medlemskap 

En organisasjon kan være medlem når den har  

• et tilfredsstillende apparat for på egen hånd å ivareta sine medlemmers interesser samt for å 

kunne ivareta sine forpliktelser i Unio  

• et ansvarlig styre  

• et eget sekretariat 

• et eget konfliktfond, eller tilstrekkelige midler avsatt til arbeidskamp 

• stilt garanti i forbindelse med streik i tråd med styrets vedtak  

• egne vedtekter 

 

§ 7 Kongress 

Kongressen er Unios øverste organ. 

Det avholdes kongress én gang hvert tredje år, innen 15. desember, første gang i 2021.  

Kongressen skal være en debattarena og et politisk verksted for forankring av felles Unio-politikk, og 

fatte vedtak om hva som skal være hovedorganisasjonen Unios overordnede politiske prioriteringer 

for den kommende treårsperioden.  

Kongressen innkalles med minst to måneders varsel. Innkallingen må inneholde tid og sted for møtet 

samt saksliste. Sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene senest seks uker før møtet.  
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Saker som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet, må være Unio i hende innen 15. august.  

Kongressen trekker opp de langsiktige rammene for arbeidet i Unio.  

Kongressen skal:  

• behandle overordnede politiske prioriteringer  

• behandle andre saker fra styret eller medlemsorganisasjonene  

• behandle eventuelle vedtektsendringer  

• velge leder  

• velge styremedlemmer etter innstilling fra medlemsorganisasjoner og organisasjoner i 

fellesordningen med rett til styrerepresentasjon (jf. § 9)  

• velge 1. og 2. nestleder blant styremedlemmene  

• behandle årsregnskap og styrets beretning  

• vedta kontingent og rammebudsjett (antall yrkesaktive medlemmer i 

medlemsorganisasjonene per 1. januar legges til grunn for kontingenten)  

• behandle opptak av nye medlemsorganisasjoner  

Alle ordinære valg foretas for en periode på tre år.  

På representantskapsmøtet året før det avholdes kongress, velges en komité på tre medlemmer med 

varamedlemmer som fremmer innstilling om valg av leder og 1. og 2. nestleder til kongressen.  

For å få saker som ikke står på sakslisten til behandling, kreves to tredjedels flertall. Det kreves også 

to tredjedels flertall for at de skal bli vedtatt.  

Kongressens sammensetning 

Unios kongress er sammensatt etter følgende prinsipper (basert på antall yrkesaktive medlemmer 

per 1. januar det året kongressen avholdes):  

• Medlemsorganisasjoner med 

under 5 000: 2 delegater  

5 000–10 000: 3 delegater  

10 001–15 000: 6 delegater  

15 001–20 000: 8 delegater  

20 001–30 000: 10 delegater  

30 001–50 000: 12 delegater  

50 001–70 000: 15 delegater  

70 001–100 000: 18 delegater 

over 100 000: 21 delegater  

• Unio-studentene 2 delegater  

• Unios leder  

Styrets medlemmer er delegater og inngår i egen medlemsorganisasjons kvote, men har ikke 

forslags- eller stemmerett når kongressen behandler regnskap og beretning. Hver 

medlemsorganisasjon utpeker for øvrig sine delegater og varadelegater til kongressen.  

Styret kan invitere observatører med talerett til kongressen.  

Hver medlemsorganisasjon er ansvarlig for å sikre den nødvendige bredden og representasjonen på 

kongressen.  
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Unios sekretariatssjef møter med talerett.  

Votering på kongressen 

• Stemmetallet på kongressen tilsvarer antallet møtende delegater, og vedtak fattes med 

simpelt flertall der vedtektene ikke angir annet.  

• For at et forslag skal bli vedtatt, må et flertall i minst to medlemsorganisasjoner som til 

sammen representerer minimum 50 000 medlemmer, ha stemt for.  

• Ved opptak av nye organisasjoner kreves tre fjerdedels flertall.  

Ekstraordinær kongress 

Det avholdes ekstraordinær kongress dersom to organisasjoner som til sammen representerer minst 

50 000 medlemmer krever det.  

Dersom leder fratrer i perioden, avholdes ekstraordinær kongress for å foreta valg.  

Styret kan på selvstendig grunnlag innkalle til ekstraordinær kongress.  

Styret innkaller til ekstraordinær kongress med minst to ukers frist. Innkallingen skal inneholde tid og 

sted for møtet samt saksliste. Sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene senest én uke før møtet.  

 

§ 8 Representantskap 

Representantskapet er Unios øverste organ mellom kongressene.  

Det avholdes representantskap én gang i året, innen 15. desember, i årene der det ikke avholdes 

kongress. Representantskapet innkalles med minst fire ukers varsel. Innkallingen må inneholde tid og 

sted for møtet samt saksliste. Sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene senest to uker før møtet.  

Saker som medlemsorganisasjonene ønsker behandlet, må være Unio i hende innen 15. september.  

Representantskapet kontrollerer styrets arbeid.  

Representantskapet skal  

• behandle årsregnskap og styrets beretning  

• vedta kontingent og rammebudsjett (antall yrkesaktive medlemmer i 

medlemsorganisasjonene per 1. januar legges til grunn for kontingenten)  

• behandle eventuelle vedtektsendringer  

• behandle andre saker fra styret eller medlemsorganisasjonene  

• behandle opptak av nye medlemsorganisasjoner  

På representantskapsmøtet året før det er kongress, velges en komité på tre medlemmer med 

varamedlemmer som fremmer innstilling om valg av leder og 1. og 2. nestleder til neste års kongress.  

For å få saker som ikke står på sakslisten til behandling, kreves to tredjedels flertall. Det kreves også 

to tredjedels flertall for at de skal bli vedtatt.  

Representantskapets sammensetning  

Unios representantskap er sammensatt etter følgende prinsipper (basert på antall yrkesaktive 

medlemmer per 1. januar det året representantskapet avholdes):  
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• Medlemsorganisasjoner med  

under 5 000: 2 delegater  

5 000–10 000: 3 delegater  

10 001–15 000: 6 delegater  

15 001–20 000: 8 delegater  

20 001–30 000: 10 delegater  

30 001–50 000: 12 delegater  

50 001–70 000: 15 delegater  

70 001–100 000: 18 delegater  

over 100 000: 21 delegater  

• Unio-studentene 2 delegater  

• Unios leder  

Styrets medlemmer er delegater og inngår i egen medlemsorganisasjons kvote, men har ikke 

forslags- eller stemmerett når representantskapet behandler regnskap og beretning.  

Hver medlemsorganisasjon utpeker for øvrig sine delegater og varadelegater til representantskapet.  

Hver medlemsorganisasjon er ansvarlig for å sikre den nødvendige bredden og representasjonen i 

representantskapet.  

Unios sekretariatssjef møter med talerett.  

Votering i representantskapet  

• Stemmetallet i representantskapet tilsvarer antallet møtende delegater, og vedtak fattes 

med simpelt flertall der vedtektene ikke angir annet.  

• For at et forslag skal bli vedtatt, må et flertall i minst to medlemsorganisasjoner som til 

sammen representerer minimum 50 000 medlemmer, ha stemt for.  

• Ved opptak av nye organisasjoner kreves tre fjerdedels flertall.  

Ekstraordinært representantskap 

Det avholdes ekstraordinært representantskap dersom to organisasjoner som til sammen 

representerer minst 50 000 medlemmer krever det.  

Styret kan på selvstendig grunnlag innkalle til ekstraordinært representantskap.  

Styret innkaller til ekstraordinært representantskap med minst to ukers frist. Innkallingen skal 

inneholde tid og sted for møtet samt saksliste. Sakspapirer sendes medlemsorganisasjonene senest 

én uke før møtet. 

 

§ 9 Styret 

Styret er Unios utøvende organ og høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene og 

kongressen, og det står ansvarlig overfor representantskapet og kongressen. 

Styret skal blant annet 

• være ansvarlig for budsjett, regnskap og melding overfor representantskapet og kongressen 
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• legge fram saker for representantskapet og kongressen 

• vedta strategisk plan for Unios arbeid 

• oppnevne forhandlingsutvalg og vedta retningslinjer for dem 

• oppnevne andre utvalg der styret eventuelt finner behov for det 

• utarbeide et felles grunnlag for Unios inntekts- og lønnspolitikk før hvert tariffoppgjør og stå 

for samordningen mellom tariffområdene 

• vedta prinsipper for, og godkjenne overordnede rammer for,konfliktberedskap og 

arbeidskamp, etter råd fra forhandlingsutvalgene 

• ansette sekretariatssjef 

• foreta eventuelle suppleringsvalg 

• vedta retningslinjer for valgkomiteen 

Styrets leder er tillitsvalgt på heltid og kan ikke inneha sentrale verv i egen organisasjon. Leder tegner 

organisasjonen. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har 

styrelederen dobbeltstemme. 

Styrets sammensetning 

Styret er sammensatt etter følgende prinsipp: 

• Unios leder 

• Medlemsorganisasjoner opptatt på selvstendig grunnlag (antall yrkesaktive medlemmer): 

5 000–10 000: 1 medlem 

10 001–50 000: 2 medlemmer 

50 001–100 000: 3 medlemmer 

over 100 000: 4 medlemmer 

• Organisasjoner i fellesordningen gis følgende styrerepresentasjon (på grunnlag av antall yrkesaktive 

medlemmer): 

under 5 000: 1 observatør 

5 000–10 000: 1 medlem + 1 observatør 

over 10 000: 2 medlemmer 

Leder i forbund som ikke får styreplass etter denne bestemmelse, er observatør med talerett i styret. 

En representant for Unio-studentene er observatør med talerett i styret. 

Dersom et medlem permanent fratrer sitt styreverv i Unio, kan vedkommende erstattes av en annen 

fra samme forbund. Suppleringsvalg foretas på første mulige styremøte. 

Styret velger varamedlemmer til styret etter innstilling fra medlemsorganisasjonene og 

organisasjoner i fellesordningen med rett til styrerepresentasjon. 

Medlemsorganisasjoner med styreplass og organisasjoner i fellesordningen oppnevner 

varamedlemmer for sin(e) styrerepresentant(er). 

Til styremøter har medlemmene møteplikt.  
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§ 12 Andre utvalg og samarbeidsfora 

Rådgivende samarbeidsutvalg  

Innenfor tariffområder hvor det ikke er opprettet forhandlingsutvalg, opprettes skal det være et 

rådgivende samarbeidsutvalg.  

Unio-studentene  

For medlemsforbundenes studentorganisasjoner opprettes skal det være et studentforum, Unio-

studentene.  

Politiske utvalg 

Styret kan opprette politiske utvalg. Utvalgene skal være ledet av et styremedlem. 

 
 


