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DT #29 

Desisjonskomiteens Tolkning #29 – Rettningslinjer vedtatt av Sentrale organer 

 

Gyldighet av retningslinjer vedtatt av sentrale organer i forbundet  

 

29.1 Bakgrunn 
Etter vedtektsendringene på Landstinget 2012, ble Komiteen ble spurt av Generalsekretæren om 

gyldigheten av organisatoriske og økonomiske retningslinjer. 

29.2 Gjeldende regelverk 
§ 6-10 sier følgende 

Organisatoriske retningslinjer skal vedtas årlig av Landstinget og skal angi føringer på de 
sentrale organene utover det som er dekket i vedtektene, men skal ikke være i strid med 
disse. Dersom det hersker tvil om dette er det Desisjonskomiteen som avgjør saken.  

Retningslinjene skal som minimum angi regler for fastsettelse og endring av 
forbundskontingent og tilskudds fordeling til medlemsforeningene, regler for 
valgkomiteens arbeid, regler for honorering av tillitsvalgte og krav til rapportering og 
oppfølging fra Sentralstyret til Representantskapet og Landstinget. 

§ 8-2 sier følgende 

Sentralstyret er forbundets øverste organ mellom representantskapsmøtene, og skal 
iverksette vedtak fattet av Landstinget, planlegge og organisere alle sentrale aktiviteter, ta 
seg av den strategiske ledelsen av forbundet, innkalle til representantskapsmøter, foreta 
økonomiske disposisjoner etter retningslinjer vedtatt av Representantskapet, samt ta alle 
nødvendige fortløpende avgjørelser. Alle avgjørelser tatt av Sentralstyret må rapporteres 
til Representantskapet. (.) 

§ 8-3, 2. ledd sier følgende 

(.) Rammene for Arbeidsutvalgets fullmakter skal fastsettes av Sentralstyret gjennom 
økonomiske retningslinjer eller tilsvarende instrukser. Arbeidsutvalget kan pålegge 
sentralstyremedlemmer og generalsekretæren oppgaver i tråd med organisasjonens 
styringsdokumenter og sentrale vedtak. (.) 

29.3 Tolkning 
Inntil de nye organene i forbundet, herunder Sentralstyret og Representantskapet, får vedtatt nye 
økonomiske retningslinjer for underliggende organer, gjelder de retningslinjer som ble vedtatt av 
Forbundsstyret(Representantskapet) for Sentralstyret og Arbeidsutvalget(Sentralstyret) for 
Arbeidsutvalget.  
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