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Forbundets avdelinger 

 

 

Valg av representanter til LO-kongressen 2021 

 

Fellesforbundet er tildelt 49 representanter til LOs 35. ordinære kongress som avholdes i tidsrommet  

3. - 7. mai 2021. Dette er det samme antall representanter Fellesforbundet og Norsk 

Transportarbeiderforbund hadde til sammen ved LO-kongressen i 2017 (42+7). 

 

Forbundets regler for valg av representanter til LO-kongressen kommer frem av forbundets vedtekter: 

 

2.3.2 om representantskapets "Oppgaver og myndighetsområder" strekpunkt 10: 

velge forbundets representanter til LO-kongressen. Det skal så langt råd er tas hensyn til at begge 

kjønn, forskjellige landsdeler, yrkesgrupper og alder blir representert 

 

2.4.2 om forbundsstyrets "Oppgaver og myndighetsområder" strekpunkt 19: 

gi melding til avdelingene om antall representanter og vararepresentanter til LO-kongressene og be 

avdelingene fremme forslag på kandidater. 

 

Forbundsstyret behandlet saken i sitt møte den 27. oktober d.å. og vedtok følgende: 

 

1 Forbundets avdelinger bes fremme forslag på representanter med personlige vararepresentanter 

til LO-kongressen innen 31. desember 2020. Det skal så langt som mulig tas hensyn til at begge 

kjønn, forskjellige landsdeler, yrkesgrupper, alder og etnisk bakgrunn blir representert.  

 

2 Seks plasser reserveres de i forbundsledelsen som ikke er medlemmer i sekretariatet. 

Varamedlemmer for disse velges blant medlemmer av tariff-/bransjerådene. 

 

3 Det skal så langt som mulig legges vekt på de innkomne forslagene. 

 

4 Representantene bør være lokale tillitsvalgte. 

 

Vi ber derfor avdelingene om å fremme forslag på kandidater med personlige vararepresentanter til 

forbundet på e-post: post@fellesforbundet.no innen 31. desember 2020.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

Jørn Eggum Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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