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Dagsordenens punkt 1: Åpning av landsmøtet 

Framfylkingens styreleder Kristin Sæther åpnet Framfylkingens 20. landsmøte 2021. Kulturelt innslag - 
allsang akkompagnert av Tone Martha Eriksen, musiker fra Modum. Vi sang «Din tanke er fri» og «Vi rekker 
våre hender». 

Dagsordenens punkt 2: Konstituering av landsmøtet 
Framfylkingens styreleder Kristin Sæther ledet konstitueringen av møtet, og startet med å spørre i salen om 
innkallingen og sakslisten kunne godkjennes, og det kunne den. 

Sentralstyrets innstilling: Innkalling og saksliste til Framfylkingens 20. ordinære landsmøte godkjennes. 
Vedtak: Landsmøte godkjenner innkalling og saksliste til Framfylkingens 20. ordinære landsmøte. 

Sentralstyrets innstilling til møtefunksjonærer og komiteer: 

Møteledere: 
Sekretærer: 
Tellekorps: 

Bjørn Jarle Røberg Larsen og Åsta Rohmann 
Sebastian Staalesen og Birgitte Kalvik 
[tellekorpset ble valgt senere i møtet] 

Fullmaktskomité: Kristin Sæther (leder), Saeed Altahami (fullmakter) og Kurt Frantzen (reisefordeling). 

Redaksjonskomite for vedtektsendringer: 
May-Helen Nilsen (leder), Arne Løseth, Hege N. Kristoffersen, David Gulstad og Tonje Tovik. 

Redaksjonskomite for innkomne forslag og rullering av plan: 
Sebastian Staalesen (leder), Sharon Huseini, Karelius Godal, Vår Hartz Nilsen og Helge Ørnø. 

Valgkomite: Sentralstyret foreslår at LM opprettholder medlemmer fra den forberedende valgkomiteen 
som er til stede på landsmøtet. Pål Sture Nilsen (leder), Sofie Løseth og Steinar Arnesen. 

Til konstitueringen tok følgende ordet: 
183 - Steinar Arnesen (Skjennungen) 
134 –Tom Røed (Hvaler) 
139 – Ann-Kristin Johannessen (Indre Østfold) 

Motforslag til sentralstyrets innstilling: Forslag fra delegat 183 om at Tonje Tovik går ut av 
redaksjonskomiteen for vedtektsendringer, og at Cicilie Røislie fra Hadeland går inn i hennes sted. 

Ordet til forretningsorden: 
176-Kjetil Staalesen (Oslo)

Forslag: Foreslår at møtet settes, slik at de som er valgt til å lede møtet kan lede møtet.
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Før dirigentbordet satt seg fikk vi to hilsningstaler. 

Den første var fra Jan Petter Gundersen fra LO Oslo og  Viken, 
den neste fra vår generalsekretær Tonje Tovik. 

Dirigentbordet satt seg og overtok møteledelsen. Dirigentene takker for tilliten på vegne av alle 
møtefunksjonærene og de presenterer seg for årsmøtet. 

Før vi går til valg av hvem som skal sitte i redaksjonskomiteene og valgkomiteen opplyser leder av 
fullmaktskomiteen, Kristin Sæther, at det er 69 stemmeberettigede i salen. Leder av fullmaktskomiteen 
redegjør også om hvorfor det nystartede laget fra Fredrikstad valgte å forlate møtet, og at landsmøtet har 
et vedtak fra 2017 om at ungdomsrepresentantene tiltrer sentralstyret med fulle rettigheter. 

Ordet til saken om hvor mange i salen som er stemmeberettigede: 
181-David Gulstad (Skjennungen)
188-Kristin Sæther (Sentralstyret)
183-Steinar Arnesen (Skjennungen)
190-Pål Sture Nilsen (Trondheim)
181-David Gulstad (Skjennungen)

Det stemmes over om landsmøtet godtar de 67 fullmaktene det ikke er noen tvist rundt.  

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon 

Det stemmes over om landsmøtet godtar fullmaktene til leder og nestleder av ungdomsutvalget. 

Vedtak: Godkjennes ved akklamasjon 

Landsmøtet har da 69 stemmeberettigede i salen 

Tilbake til valg av hvem som skal sitte i de forskjellige komiteene under landsmøtet: 

Ordet i saken: 
159-May-Helene Nilsen (nestleder og Modum)

Det stemmes først over de fire første som er innstilt fra sentralstyret til redaksjonskomiteen for 
vedtektsendringer. 
Disse er May-Helene Nilsen (leder), Arne Løseth, Hege N. Kristoffersen og David Gulstad. 

Vedtak: Enstemmig valgt ved akklamasjon. 

Forslaget som foreligger er at Tonje Tovik går ut av redaksjonskomiteen for vedtektsendringer, og at Cicilie 
Røislie fra Hadeland går inn i hennes sted. 

Vedtak: Cicilie Røislie er valgt inn i redaksjonskomiteen for vedtektsendringer i stedet for Tonje Tovik. 
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Redaksjonskomite for innkomne forslag og rullering av plan: 
Der er det lagt fram en innstilling hvor flere av medlemmene ikke er til stede på landsmøtet. 

Forslag: Det er levert inn et skriftlig forslag fra delegat 183, hvor han foreslår generalsekretær, Tonje 
Tovik, som leder av redaksjonskomiteen for innkomne forslag og rullering av plan. Dette blir 
generalsekretæren sitt viktigste redskap, og hun må gis anledning til å styre dette. 

Ordet i saken: 
114-Erlend E. Hansen (Gamle Oslo), foreslår Bård Frantzen i stedet for Sharon Hussein.
164-Knut Einar Ilseng (Odal), foreslår Camilla Seterholen inn i komiteen.
141-Marcela Bakken (Indre Østfold), foreslår Ann-Kristin Johannessen inn i komiteen.
148-Tonje Tovik (generalsekretær, sentralstyret og Kurland), synes ikke hun bør sitte i komiteen.
181-David Gulstad (Skjennungen), foreslår Stanley Johannessen inn i komiteen.
183-Steinar Arnesen (Skjennungen), trekker sitt forslag om Tonje Tovik inn i komiteen.

Da har det i tillegg til sentralstyrets innstilling kommet inn forslag på personer slik at det nå er foreslått 
seks personer inn i redaksjonskomiteen for innkomne forslag og plan. 

De seks er: Sebastian Staalesen (leder, Oslo), Vår Hartz Nilsen (Modum), Bård Frantzen (Gamle Oslo), 
Camilla Seterholen (Odal), Ann-Kristin Johannessen (Indre Østfold) og Stanley Johannessen (Oslo). 

Vedtak: Det er det ingen i landsmøtet som har motforestillinger imot de foreslåtte kandidatene til 
redaksjonskomiteen innkomne forslag og rullering av plan, og de seks er valgt ved akklamasjon. 

Til Valgkomiteen: 
Innstilling fra sentralstyret: Sentralstyret foreslår at Landsmøtet opprettholder medlemmer fra den 
forberedende valgkomiteen, som er til stede på landsmøtet. Pål Sture Nilsen (leder), Sofie Løseth og 
Steinar Arnesen 

Ordet i saken: 
115-Bård Franzen (Gamle Oslo)
190-Pål Sture Nilsen (leder av forberedende valgkomité, Trondheim)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)
190-Pål Sture Nilsen (leder av forberedende valgkomité, Trondheim)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)

Forslag: Valgkomiteen må velges blant delegater med stemmerett, som er til stede på landsmøtet når 
dette settes. 

Vedtak: Enighet ved akklamasjon 

Ordet i saken: 
188-Kristin Sæther (styreleder og Trondheim)
170-Camilla Seterholen (Odal)
182-Tove Christiansen (Skjennungen)
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162-Atle Hartz Nilsen (Modum)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)

Ordstyrer: Det er ønsket fra ordstyrer-bordet at vi velger et eget tellekorps, dette er ikke valgt på forhånd. 
Har landsmøtet forslag til tre personer som kan være tellekorps under landsmøtet? 

188-Kristin Sæther (styreleder og Trondheim), foreslår at fullmaktskomiteen tar på seg oppgaven med å
være tellekorps.

Vedtak: Fullmaktskomiteen er enstemmig valgt til landsmøtets tellekorps 

Forretningsorden: 
Ordstyrer gjennomgår forslag til forretningsorden for landsmøtet punkt for punkt. 
Ordstyrer: Skal det være mulighet for at de delegatene som ikke er til stede her skal kunne delta på møtet 
digitalt, med forslag og stemmemulighet? Dette har blitt diskutert grundig både her ved ordstyrer-bordet, 
og i ledelsen i går, og vi finner det utfordrende å gjøre på en rettferdig og god måte, teknikken er ikke 
rigget opp for dette på forhånd, dermed blir det vanskelig å ivareta. 

Ordet i saken: 
149-Arne Løseth (Kurland)
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo)
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo)
182-Tove Christiansen (Skjennungen)

Forslag: Delegat 115 foreslår å utvide taletiden til fem-5-minutter for innlegg, og deretter tre-3-minutter. 

Ordstyrer: Vi legger innstillingen fra sentralstyret til grunn (den i forretningsorden punkt 4) 

Ordet i saken: 
159-May-Helen Nilsen (nestleder og Modum)
176-Kjetil Staalesen (Oslo)

Votering over forslagene om taletid. 
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo), trekker forslaget om taletid.

Vedtak: Forretningsorden er enstemmig vedtatt. 

Ordstyrer: Gir landsmøtet rask informasjon om beredskapsplanen, den ble også gjennomgått på forkurset 
kvelden før. Viktig informasjon er at generalsekretær, Tonje Tovik, er beredskapsansvarlig, og Tor Engevik 
er førstehjelpsansvarlig. Deres telefonnummer oppgis slik at de raskt kan kontaktes skulle det oppstå 
situasjoner og de må nåes raskt. Oppmøtested ved alarm og noen praktiske opplysninger. 
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Valg av protokollvitner: 

Ordet i saken: 
170 - Camilla C. Ruud (Odal) 

Forslag: Tor Martin With fra Hvaler framlag og Torunn Schei Nilsen fra Trondheim framlag. 

Vedtak: Torunn Schei Nilsen (Trondheim) og Tor Martin With (Hvaler) er enstemmig valgt til å være 
protokollvitner/ signaturer. 

Permisjonssøknad fra to delegater fra Hordaland, delegatnummer 186 og 201 innvilges. 
Permisjonssøknad fra en delegat fra Hadeland, delegatnummer 132 innvilges.    

Det er nå 66 stemmeberettigede til stede. 

Dagsordenens punkt 3: Beretninger fra sentralstyret og kontrollkomiteen 
Framfylkingens generalsekretær, Tonje Tovik, la fram Framfylkingens årsberetning, forklarer 
bakgrunnen for innholdet, og hvordan vi som organisasjon har klart oss gjennom de to siste årene i lys 
av pandemien 

Ordet til beretningen fra sentralstyret: 
114-Erlend E. Hansen (Gamle Oslo) – trenger mer kommunikasjon på tvers.
137-Åsta Rohmann (sentralstyret og Indre Østfold) – ung. rep June Johansen, Odal må inn i beretningen
141-Marcela Theresa Bakken (Indre Østfold) – i 2020 arrangert et nasjonalt aktivitetskurs i august.

Vedtak: Framfylkingens beretning 2019-2021 godkjennes enstemmig med de nødvendige redaksjonelle 
endringene. 

Kontrollkomiteens beretning for landsmøteperioden 2019 – 2021: 
Kontrollkomiteens leder, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, leser opp deres beretning for perioden 2019-2021. 

Ordet til kontrollkomiteens beretning: 
182- Tove Christiansen (Skjennungen)
188-Kristin Sæther (styreleder og Trondheim)

Sentralstyrets innstilling: 
Kontrollkomiteens beretning for 2019-2021 tas til orientering. 

Vedtak: Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning for 2019-2021 til orientering. 
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Dagsordenens punkt 4: Regnskap og revisjonsberetninger 2019-2021 
Fra dirigentbordet la Åsta Rohmann fram revisors uttalelse om øvrige lovmessige krav, Konklusjon om 
registrering og dokumentasjon. 

Ordet til revisjonsberetning om registrering og dokumentasjon: 
141-Marcela Therese Bakken (Indre Østfold)
Ordstyrer

Generalsekretæren legger deretter fram regnskapene for 2019 og for 2020 for landsmøtet, og går gjennom 
hovedtrekkene i disse, før det åpnes for debatt. 

Ordet til sak om regnskap: 
183-Steinar Arnesen (Skjennungen)
181-David Gulstad (Skjennungen)

Ordstyrer: Kan landsmøtet godkjenne regnskapene med revisors beretninger? 

Vedtak: Regnskap og revisjonsberetninger 2019-2021 godkjennes. 

Landsmøtet går til lunsj 

142-Kurt Frantzen, leder av reisefordelingskomiteen, informerer delegatene før vi fortsetter møtet.

Valg av de siste delegatene som skal sitte i valgkomiteen under landsmøtet: 
[fortsettelse av dagsordrens punkt 2: konstituering] 

Ordstyrer oppsummerer innkomne forslag til personer til valgkomiteen. 

Ordstyrer: Vi har i ordskiftet til saken tidligere i dag, og fram mot pausen fått inn forslag på flere navn. Det 
er Kjetil Staalesen fra Oslo, May Tove Tollefsen fra Odal, Ola Smedsrud fra Modum, det er Kiana Aasbø fra 
Åsane, Iselin Sølna fra Odal og Karolina Sofia Berg fra Gansdalen. De siste fire er kandidater mellom fjorten 
og tyve år, så det er en del unge kandidater. Totalt ni navn er foreslått. Er det noen som har noen meninger 
om størrelsen på komiteen? 

Ordet til saken: 
182-Tove Christiansen (Skjennungen)

Vedtak: Den foreslåtte valgkomiteen velges ved akklamasjon. 

190 - Pål Sture Nilsen, leder av valgkomiteen, informerer den nyvalgte valgkomiteen om arbeidet videre 
  under landsmøtet. 
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Dagsordenens punkt 5: Vedtekter 
Innstilling fra redaksjonskomiteen for vedtektsendringer: 

Ordstyrer informerer før vi starter på dagsordens punkt 5 at Oslo fylkeslag sitt egne dokumenthefte ikke er omdelt på 
bordene, men at de er distribuert til alle delegatene via e-post sammen med de andre sakspapirene i forkant av 
landsmøtet, og at alle har mottatt papirene tidligere. I administrasjonens omdelte dokumenthefte er innstillingene til 
fylkeslagets forslag med, men ikke hele forslagstekstene. 

May-Helen Nilsen, sentralstyrets nestleder, legger fram forslagene fra sentralstyret, og går gjennom tanken 
bak arbeidet, og de nye forslagene. Sentralstyret fikk i oppgave på sist landsmøte, av sist landsmøte, å ta en 
gjennomgang av vedtektene. De skulle rydde opp i paragrafene, endre på ordlyden og rydde opp i tekstene. 
Dokumentheftet har alle forslagene fra det nåværende sentralstyret til vedtektsendringer.  
Takker samtidig for tilliten som leder av redaksjonskomiteen for vedtekter her på landsmøtet. Vi vil ta med 
oss alle forslagene og jobbe oss fram til endelige forslag vi kan stemme over i morgen. 

Ordstyrer:  Før debatten åpner gjøre oppmerksom på behandlingsmåten av forslagene i heftet og de 
innsendte, og de som kommer i løpet av debatten. Vår plan er at alt sendes over til redaksjonskomiteen uten 
at vi stemmer over dem og tar stilling til dem her i dag. Hvis dere derimot har innspill til innholdet i forslagene 
så kan det taes under debatten, for den går i dag og ikke i morgen.  

Til forretningsorden rundt distribusjon av heftet fra Oslo: 
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo)
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo)
172-Sebastian Staalesen (Oslo)
181-David Gulstad (Skjennungen)
133-Birgitte Kalvik (administrasjonen)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)

Landsmøtet gis formiddagen til å lese gjennom forslagene til vedtektsendringer fra Oslo fylkeslag. I 
mellomtiden har landsmøtet behandlet planen, innkomne forslag og uttalelser. 
Det er nå tid for å åpne debatten rundt vedtektsforslagene, og under debatten er det selvsagt mulig å fremme 
nye forslag til vedtektene. 

Til debatten rundt vedtektene hadde følgende ordet: 
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo), foreslår å opprettholde Oslos forslag til §1-NAVN
182-Tove Christiansen (Skjennungen), foreslår alle forslagene i heftet fra Oslo fylkeslag.
159-May-Helene Nilsen (Modum)
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo), replikk
137-Åsta Rohmann (sentralstyret)
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo), replikk
137-Åsta Rohmann (sentralstyret), svarreplikk
183-Steinar Arnesen (Skjennungen), hele forslagsdokumentet fra Oslo oversendes redaksjonskomiteen.
120-Hege Nohr Kristoffersen (Grorud)
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148-Tonje Tovik (generalsekretær), kallenavn er ingen modernisering, Fram og Frammen brukes og har alltid
  blitt brukt. Vi trenger ikke formalisere kallenavn i vedtektene. 

114-Erlend Hansen (Gamle Oslo), støtter forslaget fra 115 og Oslo
164-Knut Einar Ilseng (Odal)
141-Marcela Teresa Bakken (Indre Østfold), støtter Oslo sitt forslag til endring av vedtekter
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo), leser opp Oslos forslag til ny § 8
181-David Gulstad (Skjennungen)
137-Åsta Rohmann (sentralstyret)
115-Bård Frantzen (Gamle Oslo)
181-David Gulstad (Skjennungen)

Forslag fra 120 (Grorud): Tillegg til §1 i dagens vedtekter, «Organisasjonen skal engasjere seg i 
barnepolitiske saker og ha et særlig fokus på friluftsliv og miljøvern.» Ber om at forslaget oversendes 
redaksjonskomiteen. 

   Forslag fra 115 (Gamle Oslo): Til § 7, Ungdomsutvalget består av inntil syv medlemmer i alderen 12 til 26 år. 
   Forslag fra 137 som leder av ungdomsutvalget foreslår jeg at sentralstyrets innstilling til ny § 7 
   Ungdomsutvalget vedtas i stedet for forslaget fra fylkeslaget i Oslo.  

Til forretningsorden: 
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo), forslaget fra 120, å bare bruke miljøvern i vedtektene er ikke dekkende, 
det er viktig å ha med både miljøvern og naturvern.

Vedtak: De innkomne forslagene, både innsendte og framkommet i landsmøtet, oversendes 
redaksjonskomiteen. 

Vedtektene, behandling av redaksjonskomiteens innstilling:   
Redaksjonskomiteen for vedtektsendringer, May-Helen Nilsen, legger fram sin innstilling for landsmøtet. 
Redaksjonen har omforent kommet frem til følgende innstillinger. Dette etter noe uenighet, men det har 
vært viktig for komiteen å kunne legge frem en omforent innstilling til Landsmøte. 

Komiteen legger Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer til grunn, og har sett på følgende innkommende 
saker på oppdrag fra Landsmøte. 

Sidetallene viser sidetallet i landsmøtets dokumenthefte: 
A) S. 49
Innstilling: Støttes ikke
Begrunnelse: Vedtektene skal i seg selv være godt nok beskrivende og førende

B) Innstillingen: Støttes

C) S.49 Innstilling:
§ 1. Navn

Innstilling: 
Organisasjonens formelle navn er: Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon 
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§ 2. Formål 
Komiteen minner om at endringer her, utfra sak som ble fremmet under debatten, er ivaretatt i eget 
innkommet forslag. 
 
§ 5. Kontrollkomiteen 

Innstilling: Ingen endringer 

Bakgrunn: På dette punktet ble det en god og lang diskusjon, men komiteen konkluderte med at punktet som 
omhandler regnskap er ivaretatt. 

§ 3 Den sentrale organisasjon 

Innstilling: 
S.42, avsnitt 2, ny setning 7 
Generalsekretæren stiller med møte- og talerett på landsmøte, men ingen stemmerett. 
 
Komiteen støtter innstillingen fra sentralstyret «De resterende endringsforslagene fra Framfylkingen i Oslo tas 
med i arbeidet videre i landsmøteperioden2021-2023 

 
Innkommende forslag nr.6 (s.70) 

 
Innstilling: 
Forslaget oversendes det nyvalgte sentralstyre som kan innarbeide det i neste landsmøteperiode. 

 
 
Forslag fremmet på landsmøte 20.11.21 

 
1) Forslag fra Bård Eskild Frantzen – Vedtektsendringer – Ungdomsutvalg 

Framfylkingens 20`landsmøte- Innstilling fra redaksjonskomiteen for vedtektsendringer 
 

Innstilling: Støttes ikke 
 

2 Forslag fra Hege N. Kristoffersen 

§ 1. Formål 

 
Innstilling: 2.avsnitt, 1 setning endres til: Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som 
                    bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns rettigheter og har ansvar for, 
                    fellesskap, opplevelse, toleranse og bærekraft som grunnlag for virksomheten. 

 
Før behandlingen av vedtektene har det kommet inn to permisjonssøknader, fra 183 for resten 
av landsmøtet og 170 noen timer. Begge permisjonssøknadene innvilges. 



11 
 

Behandling av vedtektene: 
 

Ordet til saken: 
182-Tove Christiansen (Skjennungen), skryter av redaksjonskomiteen for arbeidsinnsatsen 

 
Ordstyrerbordet legger opp til at vi går gjennom paragraf for paragraf, hvor vi legger  sentralstyrets 
innstilling til grunn, eller der det foreligger innstilling fra redaksjonskomiteen for vedtektsendring legges 
den til grunn. 

 
§1 - NAVN: 
Redaksjonskomiteens innstilling: 
Ny §1 - NAVN 
Organisasjonens formelle navn er: Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon. 
(Resten av det som stod i tidligere §1 skal heretter følge §2.) 

 
Forslag: Kan landsmøte godta at vi legger sentralstyrets innstilling til grunn ved §1. 

 
Vedtak: Godkjennes 

 
§2-FORMÅL: 
Ordet til saken: 
115-Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
182-Tove Christiansen (Skjennungen) 
181-David Gulstad (Skjennungen) 

 
Forslag: Redaksjonell endring i tekst til ny § 2- formål: Framfylkingen er en demokratisk organisasjon 
som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns rettigheter og har ansvar for, fellesskap, 
opplevelse, toleranse og bærekraft som grunnlag for virksomheten. (Resten av det som stod i tidligere 
§1, foruten navnet, skal heretter følge §2, med en flytting av de to første linjene ned til de to siste i 
avsnitt en.). 

 
Vedtak: Endringsforslaget fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

 
Heretter lyder §2 slik: 
Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns 
rettigheter og har ansvar, fellesskap, opplevelse, toleranse og bærekraft som grunnlag for 
virksomheten. Framfylkingen vil bidra til aktiviteter på barns, ungdoms og familiens premisser. 
Framfylkingen legger vekt på at barn, ungdom og voksne har en felles arena med tilbud om 
inkluderende aktiviteter på tvers av alder. Vi ser det som vår oppgave å sette nye generasjoner i stand til 
å føre videre arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner. 

 
Organisasjonen skal engasjere seg i barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter og demokratiopplæring 
bidra til forståelse av politisk påvirkning og samfunnsengasjement. Målet er å sette våre medlemmer i 
stand til å ta aktivt del i samfunns- og organisasjonslivet. Framfylkingen skal jobbe lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 
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§3 - MEDLEMSKAP OG KONTINGENT: 

Paragrafnummeret forskyves til §3 fordi Det er vedtatt en ny §2. 

148-Tonje Tovik (generalsekretær og Kurland), minner om at møtet strømmes og at alle må bruke 
mikrofon når de snakker så de som følger møtet digitalt også hører. 

 
Innstilling fra redaksjonskomiteen: Sentralstyrets innstilling til ny §2 Medlemskap og kontingent vedtas 
som den står på side 41 i heftet. 

 
Vedtak: Innstillingen vedtas enstemmig 

 
Ny §3 Medlemskap og kontingent lyder som følger: 
Alle som godtar Framfylkingens vedtekter og betaler kontingent kan være medlem av organisasjonen. For å 
opprettholde medlemskapet må kontingent betales hvert år. Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøte. 
Framlaget får 75% og Framfylkingen sentralt 25% av kontingenten. 

 
§4 - DEN SENTRALE ORGANISASJONEN: 

Dirigentbordet/ forslag til behandling av ny §4 - Den sentrale organisasjonen: 
Kan landsmøtet godta at det som er innstillingen fra sentralstyret legges til grunn, altså at vi bytter ut det 
som står der nå med det som ligger der i høyre kolonne på side 42. Så tar vi etterpå stilling til om det 
spørsmålet om generalsekretæren og stemmerett på landsmøtet. 

Vedtak: Innstillingen til sentralstyret, det som står i høyre kolonne i forslaget til vedtektsendringer på 
side42 i landsmøteheftet, skal erstatte dagens tekst. 

 
Forslag til vedtak: S.42, avsnitt 2, ny setning 7: Generalsekretæren stiller med møte- og talerett på 
landsmøte, men ingen stemmerett. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
 

Ny § 4 - Den sentrale organisasjonen lyder som følger: 
Landsmøtet 

Organisasjonens øverste myndighet er Landsmøtet. Landsmøtet innkalles med seks - 6 - måneders varsel. 
Landsmøtet trer sammen annen hvert år og vedtar beretning, regnskap, kontingent, 
kontingentfordeling, rammeplaner for aktivitetene og vedtekter. Dessuten velges organisasjonens ledelse. 
Denne skal bestå av leder, nestleder, generalsekretær, sju medlemmer, og tre vararepresentanter. 
Disse velges etter følgende intervaller: Sentralstyret velges for 4 - fire – år, dog slik at leder og fire (4) av 
styremedlemmene velges det ene året, nestleder og resten av styremedlemmene det andre året. 
Generalsekretæren er på valg hvert 4 –fjerde – år. Vervet som generalsekretær kan innehas i maks 2 
perioder (til sammen 8 år). I tillegg til de landsmøtevalgte representantene tiltre én representant for de 
ansatte. 
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Lokallag som har sendt inn årsrapport har utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag med inntil 25 
medlemmer har rett til 2 delegater og videre 1 mer per påbegynt 25 medlemmer. 
(0-25 medlemmer: 2 delegater, 26 -50: 3 delegater, 51 – 75: 4 delegater osv.). Ingen lag kan ha mer enn 10 
delegater på landsmøtet. Generalsekretæren stiller med møte- og talerett på landsmøte, men ingen 
stemmerett. I tillegg møter sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som 
gjelder beretning og regnskap. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes når sentralstyret krever det eller 
når 50 % av lagene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for. 
Dersom generalsekretæren trekker seg i løpet av perioden, gis sentralstyret myndighet til å konstituere en 
ny generalsekretær fram til neste landsmøte. 

Til landsmøtet kan medlemmer, lag/grupper, fylkeslag, barnas landsmøte og Framfylkingens Venner sende 
inn forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før møtet starter. Saksliste, forretningsorden og 
innkomne forslag med innstillinger sendes representantene senest to – 2 - måneder før møtet. 

På Landsmøtet skal følgende saker behandles: 
1. Beretning
2. Regnskap m/revisormelding
3. Vedtekter
4. Innkomne forslag
5. Organisasjonens

handlingsplaner

Valg i henhold til denne paragrafs 1. ledd: 

a) Leder
b) Nestleder
c) Generalsekretær
d) Sju - 7 – sentralstyremedlemmer
e) Tre varamedlemmer
f) Leder og nestleder for ungdomsutvalget
g) Kontrollkomité m/leder og to medlemmer
Generalsekretæren lønnes på heltid og er ansvarlig for administrasjonens daglige drift. Reiseutgifter for
lagenes representanter til landsmøtet dekkes av lagene gjennom reisefordeling.

§ 5- SENTRALSTYRET:

Redaksjonskomiteens innstilling: 
Innstillingen fra sentralstyret (i høyre kolonne s. 43 legges til grunn) 

Ordet i saken: 
181-David Gulstad (Skjennungen), oppklarer litt rundt endringer.

Vedtak: §5 Sentralstyret blir lik sentralstyrets innstilling, enstemmig vedtatt. 
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§ 6 KONTROLLKOMITÉEN: 
Innstilling fra redaksjonskomiteen: Den foreslåtte teksten på side 44 i landsmøteheftet vedtas. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
§7 UNGDOMSUTVALGET: 
Forslag Bård E. Frantzen (Gamle Oslo): 
foreslår å endre den nedre aldersgrensen i ungdomsutvalget fra 13 år til 12 år. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget støttes ikke 

 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt 

 
 

§8 FRAMFYLKINGENS VENNER: 
Redaksjonskomiteen har ingen endringsforslag til denne. 

Vedtak: Sentralstyrets innstilling på s. 45 i dokumentheftet vedtas. 
 
 

§9 VEDTEKSTSENDRINGER: 
Redaksjonskomiteens innstilling: Sentralstyrets innstilling i høyre kolonne på side 45 i dokumentheftet 
vedtas. 

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

§10 LOKALLAG: 
Redaksjonskomiteens innstilling: Sentralstyrets innstilling i høyre kolonne på siden 45 til øverst på side 47 
vedtas. 

 
Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

§11 FYLKESLAG: 
Redaksjonskomiteens innstilling: Sentralstyrets innstilling som står i høyre kolonne på side 47 vedtas. 
 
Ordet til saken: 
115-Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
188-Kristin Sæther (styreleder og Trondheim) 

      
Nytt forslag fra Framfylkingen i Oslo: Vi opprettholder vårt opprinnelige forslag om ny tekst til §11- 
Fylkeslag. Hvor vi ønsker å få inn endring i teksten: I fylker hvor det er flere framlag, kan framlagene i fylket  
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enes om etablering av et fylkeslag som juridisk enhet. Fylkeslaget skal primært bidra til vekst med flere 
lokallag i fylket og støtte opp om framlagenes aktiviteter. Alle Framfylkingens medlemmer i fylket har rett 
til å møte på årsmøtet med stemmerett. 
Årsmøtet skal behandle: ● Beretning● Regnskap m/revisormelding ● Valg av styre med leder, sekretær, 
minst tre styremedlemmer og valgkomite. 

 
Forslaget fra Oslo settes opp mot redaksjonskomiteens innstilling. 

 
Vedtak: Redaksjonskomiteens innstilling er vedtatt, med redaksjonell endring hvor Rett Fram fjernes i 
vedtekts teksten 

 
 

§12 - ÆRESMEDLEMSKAP: 
Redaksjonskomiteens innstilling: Følge sentralstyrets innstilling hvor §12-Æresmedlemskap, fjernes fra 
vedtektene 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
§13 - HEDERSBEVISNING: 
Redaksjonskomiteens innstilling: Følge sentralstyrets innstilling hvor §13- Heders bevisning fjernes fra 
vedtektene. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
§14 - SUSPENSJON OG EKSKLUSJON: 
[nytt nummer blir § 12, siden de opprinnelige §- ene 12 og 13 er fjernet, alle §-er etter dette får ny nummerering] 
Redaksjonskomiteens innstilling: Følge sentralstyrets innstilling og la paragraf en blir stående uendret. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 
§15 - OPPLØSNING AVORGANISASJON 
[nytt nummer blir § 13, siden de opprinnelige §- ene 12 og 13 er fjernet, alle §-er etter dette får ny nummerering] 
Redaksjonskomiteens innstilling: Følge sentralstyrets innstilling og la paragrafen bli stående uendret 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Dagsordenens punkt 6: "Trygg, åpen og inkluderende" 
Generalsekretær, Tonje Tovik, legger fram planarbeidet og rulleringen av Trygg, åpen og 
inkluderende for landsmøtet. Planen er vedtatt i 2019 og ble tatt i bruk av noen framlag, men 
ikke av alle. Det har vært behov for å rydde i planen, og sentralstyret har på oppdrag fra forrige 
landsmøte gjort disse endringene. Planen er i det store og det hele vedtatt, og skal rulleres i år. 
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Orden til saken: 
182- Tove Christiansen (Skjennungen) 
 
Forslag fra 182 (Skjennungen): Sentralstyret må sørge for felles skolering der ledere i lag, fylkeslag og 
aktivitetsledere inviteres til å delta. Dette kan gjerne foregå i forbindelse med leire, samlinger, årsmøter og 
øvrige kurs. 
 
Forslag fra sentralstyret: Selve hoveddokumentet. 
 
Vedtak: Forslagene fra sentralstyret og innkommet forslag fra Skjennungen oversendes til 
redaksjonskomiteen for innkomne forslag og plan for vurdering der. 
 
Landsmøtets endelige vedtak står nederst på side 28 i denne protokollen, under behandlingen av 
redaksjonskomiteens innstillinger. 
 

 

Dagsordenens punkt 7: Andre forslag og uttalelser: 
 
1. Fra Gudbrandsdal framlag - Synliggjøre Framfylkingen mere!  
Her er det viktig å ha en synlig og tydelig plattform der utenforstående kan finne informasjon om aktivitet 
og hva vi driver med.   
 
Sentralstyrets innstilling: Forslaget har gode intensjoner og vi mener det er innarbeidet en tydelig 
plattform både på vår hjemmeside og på facebook siden vår. Lokalt er det opp til hvert enkelt framlag å 
benytte seg av de muligheter som fins i sitt nærområde. 
 
Ordet til debatten om forslag 1: 
181 – David Gulstad (Skjennungen),  
Forslag fra 181: Lagene kan legge ut på nettsidene, og noen i admin. kontrollerer det. 
 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling fra dokumentheftet vedtatt 

 
 

2. Fra Gudbrandsdal framlag – Vervekampanjer. 
Lettere tilgang på materiell for vervekampanjer og medlemsverving.  
 
Sentralstyrets innstilling: Forslaget oversendes til det nye sentralstyret for å se på nye strategier  
for verving. 
 
Ordet til debatten om forslag 2 (Gudbrandsdalen) i dokumentheftet side 69: 
115 – Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
 
Forslag fra 115: 5 om dagen! Framfylkingen skal igjennom LM-perioden kjøre en vervekampanje for å verve 
fem nye medlemmer hver dag. Kampanja skal gjennomføres lokalt, men understøttes av sentralstyret og  
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administrasjonen. Støtten sentralt gis gjennom produksjon av vervemateriell som info- og vervebrosjyrer, 
verveskjema, og vervepremier. Sentralt skal også ha ansvar for å drive kampanja framover ved å motivere 
lokale framlag til å gjennomføre vervinga, samt informere om kampanjas framdrift. Målet er altså at 
Framfylkingen skal verve 1825 nye medlemmer hvert år av LM-perioden. Delt jevnt på framlaga er det ca. 
61 nye medlemmer, eller litt over ett nytt medlem pr. uke. 

Vedtak: Forslagene fra 115 og forslag 2 fra Gudbrandsdalen oversendes redaksjonskomiteen for vurdering 
der. 

3. Fra Gudbrandsdal framlag – Samarbeid.
Få et tettere og bedre samarbeid med fagforeningene og LO. 

Sentralstyrets innstilling: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for utarbeidelse av et konkret forslag på 
hvordan dette kan ivaretas bedre. 

Ordet til debatten om forslag 3: 
188 – Kristin Sæther (styreleder) 
165 – Tone Ilseng (Odal) 
Gjest – Jan Petter Gundersen fra LO Oslo og Viken forteller om regionsamarbeid på tvers av 

  organisasjonene i «familien». 

142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold) 
114 – Erlend Hansen (Gamle Oslo) 
181 – David Gulstad (Skjennungen) 
182 – Tove Christiansen (Skjennungen) 

Forslag fra 114: Sentralstyret sender ut en kontakt til LO til hvert lokallag, med oppfordring om å ta kontakt, 
og i samme mail lage ei liste med forslag til hva vi kan be LO om. 

Vedtak: Innstillingen fra sentralstyret sammen med tilleggsforslaget fra 114 oversendes redaksjonskomiteen 
for videre arbeid der. 

4. Fra Gudbrandsdal framlag – Samlinger!
Flere samlinger for idemyldring, treffe andre og øke aktivitet. Leirer for barn, unge og familier. 

Sentralstyrets innstilling: Framfylkingen har som formål å tilrettelegge for samlinger og aktiviteter  
for våre medlemmer i alle aldre. Dette skal ivaretas både lokalt, regionalt og nasjonalt. Forslaget er ivaretatt i 
vår virksomhet og det oppfordres til at alle tar del i disse. 

Ordet til debatten om forslag 4 (Gudbrandsdalen) i dokumentheftet side 69: 
115 – Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
114 – Erlend Hansen (Gamle Oslo) 
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Forslag fra 115: I den kommende landsmøteperioden skal sentralstyret iverksette en prosess for å utvikle 
Framfylkingen administrativt, organisatorisk og politisk. Prosessen skal identifisere og klargjøre hva 
Framfylkingen er, har vært og kan være. Prosessen skal også avdekke hvordan organisasjonen kan nå fram til 
ønsket identitet. Videre skal prosessen identifisere hvordan og på hvilket grunnlag Framfylkingen kan vokse og 
utvikle seg, organisatorisk, politisk og i antall medlemmer. Prosessen skal involvere alle lokale framlags- og 
fylkesledere. Denne involveringa skal foregå horisontalt – på tvers av lokallag og fylkeslag, og vertikalt fra 
sentralt til fylkeslag og lokale framlag. Sentralstyret er ansvarlig for å drive strategiprosessen og for å involvere 
resten av organisasjonen. 

Forslag fra 114: 
1) Sette av 5000 kroner til å installere en programflyt som gjør at alle kan sende inn 1 foto+ tekst til
nyhetssakene på nettsidene med en redaktørfunksjon som kan godkjenne, redigere og publisere saker som
er sendt inn av lokallagene
2) Etablere et nettverk av folk med minst 1 representant fra de ulike lokallagene som serverer saker til
nettsidene og tipser om aktiviteter som foregår �
3) Velge en person som ikke har for mye annet å gjøre til å koordinere nettverket av folk som skal servere
inn nyhetssaker til nettsidene og som kan godkjenne og språkvaske tekstsaker fra lokallagene.
4) Sende ut 1 mail pr. mnd. fra sentralt hold der nettsidene administreres for å inspirere og motivere folk i
lokallag til å sende inn oppdateringer i små tekstbolker og 1 bilde pr. bolk som enkelt kan gjøres til
nyhetssaker for nettsidene
5) Mål for 2022 er å ha 3 ganger så mange nyhetssaker på nettsidene som i 2021, (fra 40 til 120 saker på 70
uker), altså omtrent 100 saker på 50 uker. Det vil si at den som har ansvar for nettsidene bruker 30
minutter 2 ganger i uka på å legge ut 1 nyhetssak. Altså 2 saker pr. uke.
6) Halvparten av nyhetssakene på nettsidene er nyheter fra lokallag, altså minst 1 sak pr. uke fra lokale
aktiviteter.
7) Ha som mål at nettsidene som utgjør Framfylkingen.no ikke er begrenset til informasjon fra sentralt
hold, men at det tenkes helhetlig rundt informasjonsstrømmen som en nyhetsstrøm med halvparten
informasjon fra lokale aktiviteter og halvparten fra sentralt hold.
8) Koble nyhetsstrømmen på nettsidene og Facebookside sammen gjennom f.eks. en ny gruppeside som
heter «Framfylkingens Lokallagsaktiviteter» der alle lokallag deler på å gi hverandre inspirerende korte små
rapporter av bilder og tekster om hva de holder på med av aktiviteter for å øke krysskoblinger og
samarbeid på tvers av lokallag.

Ordstyrer: Føler at disse forslagene dreier seg om noe annet enn det opprinnelige forslaget fra 
Gudbrandsdalen, som jo handler om samlinger, idemyldring og økt aktivitet, leire for barn, unge og 
familier. Mens disse to forslagene handler om strategiprosesser og kommunikasjonsformer. Kan vi foreslå 
at disse forslagene sendes rett over til redaksjonskomiteen? 

Vedtak: Forslagene fra 114 og 115 sendes over til redaksjonskomiteen for videre bearbeiding der. 

Vedtak: Innstillingen fra sentralstyret til forslag 4 fra Gudbrandsdalen er enstemmig vedtatt 
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5. Fra Modum framlag – Forslag til ungdomskandidat 
Framlaget fremmer Vår Hartz Nilsen som kandidat til Ungdomsutvalget  
 
Sentralstyrets innstilling: Forslaget støttes og oversendes valgkomiteen/sentralstyret 
 
Ordet til debatten om forslag 5: 
142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold), ber om en presisering 
160 - Ola Smedsrud (Modum), presiserer at de foreslår for nytt sentralstyre at de kan ta med Vår Nilsen inn 
           i ungdomsutvalget neste periode. 
 
Vedtak: Innstillingen fra sentralstyret er vedtatt 

 
 

6. Fra Framfylkingen i Oslo - Forslag om instruks for kontrollkomiteen 
 
Sentralstyrets innstilling: Sentralstyret viser til at komiteens oppgaver er tilstrekkelig oppført i vedtektene 
under §6 Kontrollkomiteen. Forslaget støttes derfor ikke. 
 

    Ordet til debatten om forslag 6: 
181 – David Gulstad (Skjennungen) 
182 – Tove Christiansen (Skjennungen) 
115 – Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold) 
181 – David Gulstad (Skjennungen) 
159 - May-Helen Nilsen (nestleder og Modum) 
 
Forslag 182: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen 
 
Vedtak: Forslaget oversendes redaksjonskomiteen 

 
 

7. Fra Framfylkingen i Oslo - Forslag om instruks for valgkomiteen 
  

Sentralstyrets innstilling: Forslaget foreslås oversendt til det nyvalgte sentralstyret som kan innarbeide  
det i neste landsmøteperiode i aktuell dokumentasjon for utvalg og komiteer. 
 
Ingen tok ordet til debatten 
 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling er vedtatt 

 
 

8. Fra Framfylkingen i Oslo - Forslag om ny kontingentsats 
 
Forslaget ble opprinnelig sendt inn som ett, men består av tre separate forslag og sentralstyret foreslår at 
det behandles som følger
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Forslag om ny kontingentsats:  
 

a) Kontingentsatsene foreslås hevet til 100 kr. 
Ordinært medlemskap i Framfylkingen for 2022 settes til 100 kroner pr år, og medlemmet har da tilgang til 
å delta på alle lagsaktiviteter. 
 
b) Det gis mulighet for å innføre støttemedlemskap for de lag som ønsker en slik ordning. Utsendelse og 
prosedyre for innkreving av kontingentkrav gjøres av administrasjonen sentralt etter avtale med det 
enkelte lag. Støttemedlemskap i Framfylkingen for 2022 settes til kr 200,-. Støttemedlemmer meldes inn i 
en egen organisasjon og har mulighet for å delta på alle aktiviteter i sitt framlag, men uten stemmerett. 
Voksne uten barn under 26 år registreres automatisk som støttemedlemmer dersom de ikke ønsker å være 
aktive. 
 
c) Sats for medlemskontingent tas ut av vedtektene, men skal fortsatt besluttes av landsmøtet. 
 
 
Sentralstyrets innstilling: 
a) Forslaget støttes ikke, sentralstyret opprettholder kontingenten slik den er. Det begrunnes med at 
Framfylkingen skal holde utgifter for medlemmene på et lavest mulig nivå i tråd med 
inkluderingsstrategiene vi har. 
 
b) Det er gode intensjoner i forslag om støttemedlemskapsordninger. Dette forslaget oversendes det nye 
sentralstyret for å se på muligheter for en ordning som kan fungere. 
 
c) Forslaget ivaretas i behandling av vedtektene. 
 
 
Ordet til debatten om forslag 8: 
183-Steinar Arnesen (Skjennungen) – vi trekker punkt b) fra forslaget 
179 – Tor Engevik (Sentrum) – støtter ingen økninger i kontingenter 
 
Forslag a) fra Oslo settes opp mot innstillingen til forslag a) fra sentralstyret: 
 
 
Vedtak: Innstillingen fra sentralstyret er vedtatt 
 
Forslag c): 
 
Vedtak: Innstillingen fra sentralstyret vedtas 
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Forslag levert inn under landsmøtet fra Vestkanten, Sentrum og Sydvesten framlag: 
Forslag om flerårig kontingent til Framfylkingen (i vedtektene): 
Framfylkingen innfører en mulighet for flerårig kontingent for medlemmer som har fylt 26 år. 
Kontingenten kan betales som treårig eller lengre medlemskap. Treårig kontingent foreslås da satt til 
150,00 kroner og fireårig til 200,00 kroner. 

Ordet til debatten om forslaget om flerårig medlemskap: 
148 – Tonje Tovik (generalsekretær) – støtter intensjonen, men er usikker på lovligheten. Må sjekkes ut 

        med fordelingsutvalget. 
183 - Steinar Arnesen (Skjennungen) 
137 - Åsta Rohmann (sentralstyret og Indre Østfold) 
179 - Tor Engevik (Sentrum) 

Vedtak: Landsmøtet støtter intensjonen i forslaget og sender det over til sentralstyret for kvalitetssikring. 

9. fra Brita Bye, Gamle Oslo framlag:

Fingeravtrykk av barn i forbindelse med utsteding av pass, i lys av barns rettigheter.  
Jeg ber Framfylkingen vurdere politiet politiets praksis med å ta fingeravtrykk av barn i forbindelse med 
utsteding av pass, i lys av barns rettigheter. Siden min datter fikk utstedt pass sist i 2016, har det kommet 
en ny ordlyd i passlovens § 6a Innhenting av biometrisk personinformasjon til gjennomføring av 
passkontroll (verifikasjon) mv. (2017).  
Paragrafen lyder etter dette som følgende:   
«Biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) kan innhentes elektronisk av alle som 
passerer grensekontroll eller annet kontrollsted for kontroll av reisedokumenter.  
 Biometrisk personinformasjon innhentet etter første ledd skal slettes så snart som mulig etter at 
identiteten er verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er fastslått på annen måte.»  
Dette har Politidirektoratets fortolket allerede i rundskriv 2015/002, pkt. 5.1, 3. og 4.ledd til følgende:   
«Bilde, fingeravtrykk og signatur innhentes fra biometrikiosken, og lagres i Passweb sammen med 
personopplysningene. Passøknaden sendes etter vedtak elektronisk til passprodusent. Signert utskrift og 
andre dokumenter som blir fremlagt sammen med søknad om pass arkiveres hos passutstedende 
myndighet og oppbevares i passets gyldighetstid pluss ett år.   
For søknader om pass til barn under 12 år skal det ikke innhentes fingeravtrykk. Foto og ev. signatur (for 
barn over 10 år) kan i slike tilfelle eventuelt hentes fra skannet skjema og papirfoto.»  
Jeg reagerer på dette all den tid det ikke er tvil om barnets identitet. Spesielt sett i lys av at dette er en 
«kan»-bestemmelse i loven samt lovens § 6a, andre ledd om at biometrisk personinformasjon skal slettes 
så snart som mulig etter at identiteten er verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er 
fastslått på annen måte. Ifølge politiets hjemmeside skal da fingeravtrykkene slettes etter 30 dager.   
Mitt spørsmål er derfor: Med hvilken begrunnelse og hensikt innhenter politiet fingeravtrykk av alle norske 
barn som søker pass og identifikasjonskort (loven gjelder også det nasjonale ID-kortet)? For meg er det 
skremmende at det tillates innhenting av fingeravtrykk av våre barn når identifisering i praksis gjøres på 
annen måte. Tross i at politiet hevder at de vil slette disse etter 30 dager, tviler jeg på dette. Hvilken 
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hensikt har det ellers å hente inn fingeravtrykk om de ikke kan matches mot noe?   
Det er mye jeg reagerer på i denne saken, men jeg ber dere først og fremt om å vurdere dette i lys av at 
ovennevnte ordning gjelder for barn helt ned til 12 år, altså barn under den kriminelle lavalder.  Jeg har en 
mistanke om at Barnekonvensjonens bestemmelser om beskyttelse her er utnyttet på en slik måte at det 
går på bekostning av barns privatliv (det er vel en av de fremste rettighetene).  
 
Sentralstyrets innstilling:  
Saken oversendes barnepolitisk utvalg for vurdering om hvordan forslaget for eksempel kan ivaretas i en 
bekymringsmelding til myndighetene. 
 
Ordet til debatten om forslaget: 
183 - Steinar Arnesen (Skjennungen) – kan vi gjøre ordlyden enklere? 
 
Forslag fra 183: Forslaget oversendes barnepolitisk utvalg for videre behandling. 
 
Vedtak: Forslaget oversendes barnepolitisk utvalg for videre behandling. 

 
 

10. fra Malene Siikavuopio, Oteren framlag:  
 
Framfylkingen må synliggjøre og informere både egne medlemmer og andre om  
‘Barns rett til å klage på skolemiljø’.  
‘Viste du at du kan melde ifra til statsforvalteren en uke etter at du har sagt ifra til noen på skolen, dersom 
du opplever at skolen ikke tar deg på alvor?  
Du har rett til å bli hørt, og hva som er det beste for eleven skal være et grunnleggende hensyn når skole 
eller statsforvalteren behandler saken.   
I loven står det at Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot 
krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.  
Vi i framfylkingen er opptatt av at barn og unges rettighet og rettsikkerhet. Vi ønsker at alle barn og unge 
skal ha en reel klagemulighet.  Du kan enkelt melde ifra til statsforvalteren ved å sende inn skjema  
her: https://skjema.no/SF/mobbing?noprompt=true Både elever og foresatte kan melde ifra til 
statsforvalteren.’  
 
Sentralstyrets innstilling: Oversendes Framfylkingens administrasjon som får i oppdrag å synliggjøre 
informasjonen om klageretten.   

 
Vedtak: Sentralstyrets innstilling er vedtatt 
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Innkomne uttalelser:

1. - Ta barn på alvor – gi dem klagerett nå!
Om FNs barnekonvensjons tredje tilleggsprotokoll. 
Forslagsstiller: Barnepolitisk utvalg 
(s. 73 i dokumentheftet) 

Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet 
Ordet til debatten om uttalelsen: 
Ordstyrer: I siste avsnitt endres Framfylkingens barnepolitiske utvalg, til bare Framfylkingen 
188 – Kristin Sæther (styreleder), foreslår at vi vedtar uttalelsene og at vi sender dem til rette myndigheter 
samtidig, så vi er enig om hvor vi sender dem. 

Vedtak: Uttalelsen vedtas og oversendes Barneminister og Justisminister. 

2. Elevenes arbeidsmiljø - Skoletimer og pauser
Forslagsstiller: Trondheim Framlag 
(s. 74 i dokumentheftet) 
Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet. 

Ordet til uttalelsen: 
188 – Kristin Sæther (styreleder), foreslår at vi vedtar uttalelsene og at vi sender dem til rette mottakere 
183 - Steinar Arnesen (Skjennungen), finnes det ikke allerede en lov om dette? 
190 – Pål Sture Nilsen (Trondheim), mulig det finnes en lov, men det kan fremdeles følges opp. 

Vedtak: Uttalelsen vedtas og sentralstyret/administrasjonen oversender den til rette myndigheter 

3. Fagarbeider inn på skolen
Forslagsstiller: Trondheim Framlag 
(s. 75 i dokumentheftet) 

Sentralstyrets innstilling: Uttalelsen oversendes landsmøtet med forslag om å endre tittel fra fagarbeider 
til miljøarbeider/miljøterapeut. 

Ordet til uttalelsen: 
188 – Kristin Sæther (styreleder) 
190 – Pål Sture Nilsen (Trondheim), viktig å ikke bytte tittel fra fagarbeider til miljøarbeider/miljøterapeut. 

Forslag: Oversendes til redaksjonskomiteen for videre bearbeiding og tydeliggjøring men med foreslått 
overskrift. 
Vedtak: Nytt forslag vedtas 
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4. Flere lærere til offentlige grunnskoler for å oppfylle normen for lærertetthet 
Forslagsstiller: Odal framlag 
(s. 76 i dokumentheftet) 
Uten innstilling fra sentralstyret, de kom inn etter forslagsfristen. 
 
Ordet til forslaget: 
164 – Knut Einar Ilseng (Odal) 
142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold), stryk offentlig i overskriften og kjør på, en god sak. 
113 – Bendik Steinsland (Gamle Oslo), skoleeier og ikke skole 
164 – Knut Einar Ilseng (Odal), skole/ skoleeier, viktig å ha med begge 
190 – Pål Sture Nilsen (Trondheim) 
165 – Tone Ilseng (Odal), ikke viktig om det står skoleeier og/eller skole, det trikses og fikses uansett 
142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold), ikke behandla av sentralstyret. Foreslår at det oversendes direkte til 
           barnepolitisk utvalg for videre arbeid. 
137 – Åsta Rohmann (sentralstyret), foreslår at det sendes til redaksjonskomiteen. Det tar tid før nytt bpu 
           er på plass etter landsmøtet. 
 
Vedtak: Oversendes til barnepolitisk utvalg 

 
 
5. Manglende oppfølging av 9A-saker i skolen. 
Forslagsstiller: Odal Framlag 
(s.76. i dokumentheftet) 
Uten innstilling fra sentralstyret, de kom inn etter forslagsfristen. 
 
Ordet til forslaget: 
164 – Knut Einar Ilseng (Odal) 
142 – Kurt Frantzen (Indre Østfold), foreslår at vi gjør samme vedtak som i forslaget over. 
 
Vedtak: Oversendes til barnepolitisk utvalg 
 

 
6. Uttalelse fra ungdomsutvalget i Framfylkingen til regjeringen og støttepartier 
Styrk barn og unges fritid - øk grunnstøtta for de frivillige organisasjonene 
(s. 78 i dokumentheftet) 
 
Vedtak: Uttalelsen er enstemmig vedtatt og er oversendt rette myndigheter. 
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Behandling av forslagene på landsmøtets dag to: 
 
Lederen av redaksjonskomiteen, Sebastian Staalesen, presenterer komiteens arbeid og innstillinger. 
 
Redaksjonskomiteens innstilling: 

  

Forslag 1: 
 

Framfylkingen vil: 

- Sette 5000 kroner til å installere en programflyt som gjør at representanter fra framlaga 
kan sende inn nyhetssaker på framfylkingen.no, som vil ha en redaktørfunksjon som kan 
godkjenne, redigere og publisere sakene innsendt av lokallaga. Redaktørfunksjonen skal 
administreres av sentralstyret og dets utvalgte. 

- Sentralstyre skal spørre lokallagene om de kan velge ut minst en representant som skal 
sende saker til nettsidene og tipse om kommende aktiviter. 

- Sentralstyret skal velge minst en person til å koordinere nettverket av representanter som 
sender nyhetssaker til nettsiden og som skal gå over de innsendte sakene før de blir 
publisert. 

- Sentralstyret skal sende et nyhetsbrev hver måned som skal både oppfordre lokallaga til å 
sende inn nyhetssaker og informere om saker allerede lagt ut. 

- Mål for 2022 skal være å oppnå 3 ganger så mange nyhetssaker på nettsiden som i 2021. Fra 
40 til 120 saker på 70 uker, det vil si minst 2 nyhetssaker i uka. 

- Halvparten av nyhetssakene på nettsiden skal være nyheter fra lokallaga. Det vil si minst en 
sak fra lokallag i uka. 

- Strykes i forhold til punkt 6. 
- Strykes. 

 
 

Forslag 2: 
 

Framfylkingen vil: 

- Nettsiden skal ha en egen undernettside som inneholder info om vervekampanje, 
muligheten til å bestille og/eller laste ned vervematriale, oversikt over 
vervepremier (bestemmes av sentralstyret) og statistikk over progresjonen i 
vervekampanjen. 

 
- Det kommende sentralstyret skal bli oversendt forslaget om «5 om 

dagen- kampanjen» for videre konkretisering og igangsetting. 
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 Forslag 3: 
 

Forslag fra komiteen: 
 

o Redaksjonskomiteen foreslår å stryke forslaget fra Erlend for eget forslag: Sentralstyret skal 
utarbeide en liste med kontaktinformasjon over LOs regionskontorer og tillitsvalgte, som 
kan benyttes av framlag lokalt til å starte/oppbygge samarbeid med LO lokalt. 

 
Forslag fra Erlend (Gamle Oslo) 
Sentralstyret sender ut 1 kontakt i LO til hvert lokallag med en oppfordring 

 
o Sentralstyret sender ut 1 kontakt i LO til hvert lokallag med en oppfordring om å ta 

kontakt. I samme mail lage en liste med forslag om hva vi kan be LO om. 
 

Forslag 4: 
 

- Samlinger for idémyldring, treffe andre og øke aktivitet. 

o  Sentralstyret skal oppfordre og tilby å hjelpe fylkes- og lokallag i å planlegge opplegg 
og kurs lokalt og invitere medlemmer på tvers av fylkes- og lokallag til disse 
oppleggene. 

o Komiteen støtter Bård og Erlends forslag om strategiprosess 
 

- Leirer for barn, unge og familier. 

o Framfylkingen sentralt skal arrangere sommerleir enten alene eller med IFM-SEI, 
ABN eller andre søskenorganisasjoner hver sommer. 

 
 

Behandling av andre forslag og uttalelser: 
Ordet til saken: 
137-Åsta Rohmann (ungdomsleder og Indre Østfold)  
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo) 
148-Tonje Tovik (generalsekretær og Kurland) 
172-Sebastian Staalesen (ungdomsnestleder og Oslo) 
181-David Gulstad (Skjennungen) 
172-Sebastian Staalesen (ungdomsnestleder og Oslo) 
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo) 
118-Hillevi Tovik (sentralstyret og Grorud) 

 
Til dagsorden: 
115-Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo) 
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Vi voterer over redaksjonskomiteens innstilling, forslag for forslag. 
[se alle forslagene på sidene foran under redaksjonskomiteens arbeid og innstillinger] 

Til forretningsorden: 
172-Sebastian Staalesen (ungdomsnestleder og Oslo), foreslår at punkt 2 og fire voteres over punktvis så alle får
med seg alt.

Forslag 1: 
Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

  Forslag 2: 

Punkt 1: 
Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

Punkt 2: 
Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

Forslag 3: 
Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

Forslag 4: 
Punkt 1: 

Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

Punkt 2: 
Vedtak: Innstillingen fra redaksjonskomiteen er enstemmig vedtatt 

Punkt 3: 
Ordet til saken: 
188-Kristin Sæther (styreleder og Trondheim)
182-Tove Christiansen (Skjennungen),
181-David Gulstad (Skjennungen)

Det ble votert over redaksjonkomiteens innstilling, og det ble stemmelikhet med 31 mot 31, og 3 avholdene 
stemmer. På tidspunktet var det 65 stemmeberettigede i salen.

Nytt forslag: Leir for barn, unge og familier. Framfylkingen etterstreber å ha tilbud om sommerleir til 
alle medlemmer hvert år, enten nasjonalt eller internasjonalt. 

Vedtak: Nytt forslag vedtas enstemmig 
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Forslag til Planen: 
[i dokumentheftet side 68] 

Ordet til saken: 
172-Sebastian Staalesen (ungdomsnestleder og Oslo)
115-Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo)
137-Åsta Rohmann (ungdomsleder og Indre Østfold)
115-Bård Eskild Frantzen (Gamle Oslo)
148-Tonje Tovik (generalsekretær og Kurland) [den er allerede iverksatt]

Planen: 
Endringsforslag fra komiteen: 

Sentralstyret skal sikre trygt organisatorisk arbeid i Framfylkingen som følger: 

▪ Sentralstyret må sørge for felles skolering for ledere i lag og fylkeslag. Aktivitetsledere inviteres også
til delta. Dette skal organiseres som særskilte kurs. I tillegg kan skoleringen foregå i forbindelse med
leire, samlinger, landsmøter, årsmøter og øvrige kurs.

▪ Sentralstyret skal lage en plan for hvordan «Trygg, åpen og inkluderende» skal iverksettes.

▪ «Trygg, åpen og inkluderende» rulleres på hvert landsmøte.

▪ Endringsforslag til «Trygg, åpen og inkluderende» sendes som endringsforslag til landsmøtet.

▪ Sentralstyret skal utarbeide rutiner for hvordan overtramp av «Trygg, åpen og

inkluderende» skal håndteres.

Vedtak: Forslaget fra redaksjonskomiteen, med unntak av kulepunkt 2, er enstemmig vedtatt 

Vedtak: Kulepunkt 2, med endring av siste ord fra iverksettes til brukes er enstemmig vedtatt 

Permisjonssøknad fra 118-Hillevi Tovik (sentralstyret og Grorud), godkjennes. 
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Dagsordenens punkt 8: Valg av nytt sentralstyre og kontrollkomité 
Valgkomiteens leder, Pål Sture Nilsen (Trondheim), legger fram komiteens innstilling og litt om tanken bak 
forslagene, og veien fram til forslagene til nominasjoner. 

Valgkomiteens innstilling til sentralstyret i perioden 2021-2023 

Leder: Kristin Sæther (4 år) Trondheim 
Nestleder: May-Helen Nilsen (Ikke på valg) Modum 
Generalsekretær: Tonje Tovik (4 år) Kurland 

Styremedlemmer: 
Ali Malick (4 år) Åsane 
Petter Lundström (4 år) Fredrikstad  
Hillevi Tovik (ikke på valg) Oslo  
Knut Einar Ilseng (2 år) Odal 
Åsta Jarsve Rohmann (4 år) Indre Østfold  
Tor Engevik (4 år) Sydvesten, Bergen  
Malene Siikavuopio (2 år) Oteren 
Nora Malick (2 år) Åsane (Leder ungdomsutvalget) 
Enoch Cephas (2 år) Trondheim (Nestleder ungdomsutvalget) 

Varamedlemmer, møtende:  
Karolina Sofie Berg (2 år) Gansdalen 
 Ammyl Barrameda (2 år) Grorud  
Atle Hartz Nilsen (4 år) Modum 

Kontrollkomitéens leder: 
Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Elverum 
Kontrollkomitéens medlemmer: 
Lise Strand, Indre Østfold  
David Gulstad, Skjennungen 

Ordet til saken: 
182-Tove Christiansen (Skjennungen)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)
190-Pål Sture Nilsen (Trondheim)
181-David Gulstad (Skjennungen)
137-Åsta Rohmann (ungdomsleder og Indre Østfold)
190-Pål Sture Nilsen (Trondheim)
141- Marcela Bakken (Indre Østfold)
142-Kurt Frantzen (Indre Østfold)

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt, gruppe for gruppe, ved akklamasjon 
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Ordet til dagsorden: 

142- Kurt Frantzen (Indre Østfold), informasjon fra reisefordelingsutvalget

Tar ordet: 
114-Erlend Hansen (Gamle Oslo)
172-Sebastian Staalesen (Oslo)

Styreleder Kristin Sæther og generalsekretær Tonje Tovik takker av landsmøtet for en innholdsrik, 
hyggelig og givende helg. Det gis ut en oppmerksomhet til alle de som har gjort en ekstrainnsats i 
gjennomføringa av landsmøtet. Grønli framlag som har stått for livestream av møtet og har laget 
podcast i løpet av helgen, dirigentbordet og Modum framlag som vertskaps-lag for landsmøtet.  

Landsmøtet heves klokken 12.00 

Landsmøtets deltagere samler seg i Broderringen før vi går til lunsj og reiser hjem. 

Signaturer: 

* 
  Torunn Schei Nilsen, Trondheim framlag 

* 
  Tor Martin With, Hvaler framlag 

Torunn Schei Nilsen

Tor Martin With
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