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Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1 Virkeområde

(1) Norsk Tollerforbund er en partipolitisk uavhengig landssammenslutning av lokalforeninger og

direktemedlemmer.

Kapittel 2. Formål

§ 2-1 Formål

(1) Norsk Tollerforbunds formål er å

a) organisere de i § 1-1 nevnte lokalforeninger og direktemedlemmer for å fremme deres

økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser

b) fremme solidaritet, godt samarbeid og gode kollegiale forhold blant medlemmene

(2) Formålene søkes oppnådd ved å

a) arbeide for opprettelse av overenskomst med Staten om medlemmenes lønns- og

arbeidsvilkår

b) utgi et eget fagblad som sendes medlemmene gratis, og benytte digitale medier

c) drive opplysningsarbeid for å styrke Norsk Tollerforbunds organisasjon

d) bidra til medlemmenes faglige og organisasjonsmessige kompetanseutvikling

e) legge opp nødvendige fond og opprette ordninger til støtte for organisasjonen og

medlemmene

f) utøve politisk påvirkning

g) samarbeide med innen- og utenlandske organisasjoner i den utstrekning det er

formålstjenlig for å ivareta eller fremme saker av interesse for medlemmene

h) gi tilsluttede lokalforeninger og direktemedlemmer økonomisk støtte til juridisk bistand i

saker som angår lønns- og arbeidsvilkår av prinsipiell karakter, etter gjeldende retningslinjer

(3) Partipolitiske eller religiøse spørsmål skal ikke behandles i Norsk Tollerforbund.

Kapittel 3. Definisjoner

§ 3-1 Definisjoner

(1) I disse vedtektene menes med

a) lokalforening:

1) en forening som omfatter hele tollregionen, og følger tollregioninndelingen

geografisk

2) Personalforeningen i Toll- og avgiftsdirektoratet

b) regionstyre: styret i en lokalforening valgt av medlemmene på årsmøtet

c) direktemedlem: et medlem som av praktiske grunner ikke kan stå tilsluttet en lokalforening

d) landsmøtet: en forsamling av delegater valgt av regionstyrene i lokalforeningene etter

fordelingen i § 6-4, som skal utøve myndighet etter kapittel 6

e) landsstyret: sentralstyret og representanter fra lokalforeningene etter fordelingen i § 7-3, som

skal utøve myndighet etter kapittel 7
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f) sentralstyret: et styre satt sammen av tillitsvalgte etter valg på landsmøtet, som bestemt i

§ 6-2 (3), som skal utøve myndighet etter kapittel 8

g) organisasjonen: Norsk Tollerforbund og lokalforeningene

h) alminnelig flertall: flertall som oppnås med mer enn 50 % av de gitte stemmene i en votering.

Avholdende og blanke stemmer telles ikke

i) kvalifisert flertall: flertall som oppnås i en forsamling dersom en på forhånd tallfestet

majoritet i forsamlingen stemmer for noe. Avholdende og blanke stemmer telles ikke

j) fordelsmedlem: et medlem som er pensjonert eller har sluttet i Tolletaten, men som ved et

fordelsmedlemskap opprettholder Norsk Tollerforbunds medlemsfordeler. Et

fordelsmedlem er ikke tilknyttet noen lokalforening, kan ikke bli tillitsvalgt, har ikke

stemmerett, og har begrensede rettigheter og plikter

k) nyrekruttert medlem: et medlem som enten er under grunnutdanning for å bli kvalifisert

som toller (tollinspektør), eller nyansatt i stilling og har status som nyrekruttert medlem

innenfor de kriteriene som fastsettes av Landsmøtet

Kapittel 4. Medlemskap, medlemmer og direktemedlemmer

§ 4-1 Medlemskap

(1) Alle som har sitt arbeid i Tolletaten har i utgangspunktet rett til medlemskap i Norsk Tollerforbund.

(2) Norsk Tollerforbund opptar lokalforeninger og direktemedlemmer.

(3) Innmelding skjer normalt etter søknad på fastsatt skjema.

(4) Dersom en lokalforening ønsker at søknaden skal avslås, eller er i tvil om hvorvidt medlemskap kan

innvilges, skal søknaden, med begrunnelse, forelegges sentralstyret til avgjørelse.

(5) Den som har fått avslag om medlemskap kan påklage avgjørelsen til landsstyret, hvor

vedkommende har anledning til å møte for å føre sin sak skriftlig og/eller muntlig.

(6) Innmeldte går inn i organisasjonen med de rettigheter og plikter som er fastsatt i vedtektene, fra den

datoen søknaden om medlemskap er innvilget.

(7) Ingen kan være tilsluttet en av Norsk Tollerforbunds lokalforeninger uten å være medlem av Norsk

Tollerforbund.

(8) Lokalforeninger kan ikke stå tilsluttet annen tjenestemannsorganisasjon uten Norsk Tollerforbunds

samtykke.

(9) Et medlem kan ikke være tilsluttet annen tjenestemannsorganisasjon dersom dette kan føre til

interessekonflikt for Norsk Tollerforbund eller lokalforeningene. Tvilsspørsmål avgjøres av

sentralstyret.

(10) Landsmøtet utnevner æresmedlemmer etter forslag fra landsstyret.

(11) Opphevet (Endret av landsmøtet 3. november 2018).

(12) Nyrekrutterte medlemmer jf. § 3-1 k), anses som ordinære medlemmer.
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§ 4-2 Medlemskap ved permisjon, uførhet, pensjon mv.

(1) Medlemskapet opprettholdes uten stemmerett

a) ved permisjon uten lønn for omsorgsarbeid

b) ved varig ulønnet uførhet samt ikke varig ulønnet uførhet, hvor tilsettingsforholdet

opprettholdes

c) ved annen ulønnet permisjon grunnet uførhet/rehabilitering som utløser opphør av

tilsettingsforholdet før 1. januar 2016, når sentralstyret finner dette rimelig

d) ved pensjon uten lønn før 1. januar 2016

e) ved annen permisjon uten lønn fra Tolletaten (eksempelvis politiske verv), med de vilkårene

som står under § 5-1 (4)

(2) Et fordelsmedlemskap er et tilbud for de som slutter, eller har sluttet i Tolletaten.

§ 4-3 Overføring

(1) Ved bytte av tjenestested mellom tollregionene/Tolldirektoratet, skal medlemskapet overføres

mellom lokalforeningene uten utgift for medlemmet.

(2) Ved bytte av lokalforening skal alle forpliktelser overfor den lokalforening medlemmet forlater,

være oppfylt. Opparbeidede rettigheter i Norsk Tollerforbund beholdes.

(3) Når de praktiske grunnene til direktemedlemskap bortfaller, skal medlemskapet overføres til en

lokalforening. Det er sentralstyret som avgjør om slike grunner foreligger.

§ 4-4 Utmelding

(1) Et medlem som opprettholder sitt arbeidsforhold i Tolletaten, må gi skriftlig melding om utmeldelse

via lokalforeningen. Opphør av medlemskap og kontingenttrekk gjøres gjeldende innen 2 måneder

etter at skjema for utmelding er mottatt.

(2) Et medlem som avslutter sitt arbeidsforhold i Tolletaten, utmeldes fra siste dato i den måneden

kontingenten sist blir betalt/trukket, med mindre betingelsene for medlemskap jf. § 4-2 er oppfylt.

§ 4-5 Utelukkelse

(1) Sentralstyret kan utelukke medlemmer eller lokalforeninger som handler mot organisasjonens

vedtekter og vedtak, eller på annen måte skader Norsk Tollerforbund.

(2) Vedtaket om utelukking skal gis den utelukkede skriftlig i rekommandert brev eller ved personlig

overlevering fra en tillitsvalgt. Grunnen for utelukkingen skal stå i vedtaket.

(3) Utelukket medlem eller lokalforening kan påklage avgjørelsen til landsstyret, hvor vedkommende

har anledning til å møte for å føre sin sak skriftlig og/eller muntlig.

§ 4-6 Gjenopptaking av utelukket medlem eller lokalforening

(1) Den som er utelukket etter forannevnte bestemmelser, kan ikke oppnå medlemskap igjen uten

godkjennelse av den instans som har tatt den endelige beslutningen i spørsmålet om utelukkelse.
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§ 4-7 Medlemmer og direktemedlemmers oppgaver

(1) Medlemmer og direktemedlemmer plikter å rette seg etter de vedtak som blir truffet av Norsk

Tollerforbunds organer samt å overholde disse vedtektene.

Kapittel 5. Kontingent

§ 5-1 Kontingent

(1) Medlemskontingenten fastsettes på hvert landsmøte.

(2) Medlemmene er pliktige til å la kontingenten trekkes av lønnen i Tolletaten.

(3) Kontingenten blir normalt trukket hver måned av lønnen, og kontingenten sendes direkte til Norsk

Tollerforbund.

(4) Et medlem som er i permisjon uten lønn som omtalt under § 4-2 (1) e), må innbetale kontingenten

uoppfordret etterskuddsvis for hvert kvartal, senest innen utgangen av påfølgende måned, via

lokalforeningen. Etterskuddsvis betalende medlemmer skal betale et månedlig beløp i kontingent

som tilsvarer den månedlige snittkontingenten som er lagt til grunn for det budsjettet som

landsmøtet har vedtatt.

(5) Kontingenten for fordelsmedlemskap fastsettes på hvert landsmøte. Sentralstyret fastsetter vilkårene

for kontingentinnbetalingen.

§ 5-2 Forhøyet kontingent

(1) Landsstyret kan om nødvendig fatte vedtak om forhøyet kontingent.

§ 5-3 Kontingentfritak

(1) Medlemmer fritas for kontingent

a) under permisjon uten lønn for omsorgsarbeid

b) ved varig ulønnet uførhet samt ikke varig ulønnet uførhet, hvor tilsettingsforholdet

opprettholdes

c) ved annen ulønnet permisjon grunnet uførhet/rehabilitering som utløser opphør av

tilsettingsforholdet før 1. januar 2016, når sentralstyret finner dette rimelig

d) ved pensjon uten lønn før 1. januar 2016

e) når sentralstyret av andre grunner har innvilget fritak

f) når de er æresmedlemmer
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Kapittel 6. Landsmøtet

§ 6-1 Myndighet

(1) Landsmøtet er Norsk Tollerforbunds høyeste myndighet.

§ 6-2 Landsmøtets oppgaver

(1) Landsmøtets konstituering

a) godkjenne innkallingen

b) godkjenne dagsorden

c) godkjenne forretningsorden

(2) Landsmøtet behandler

a) valg av møtefunksjonærer:

- 2 dirigenter og 2 møtesekretærer

- fullmaktskomité – 3 medlemmer

- tellekomité – 3 medlemmer

- regnskaps- og budsjettkomité – 3 medlemmer

- redaksjons- og pressekomité – 2 medlemmer

b) landsmøtegodtgjørelse

c) sentralstyrets beretning

d) reviderte regnskaper

e) innkomne forslag

f) budsjett for kommende periode

g) fastsettelse av kontingent

h) prinsipprogram for Norsk Tollerforbunds virksomhet i neste periode

(3) Landsmøtet foretar valg av

a) et sentralstyre på 7 medlemmer som består av

- forbundsleder

- 1. nestleder

- 2. nestleder

- 4 styremedlemmer

b) 6 vararepresentanter til sentralstyret valgt i hierarkisk nummerorden

c) kasserer

d) politisk rådgiver

e) kommunikasjonsrådgiver

f) 2 revisorer med 2 vararepresentanter

g) vedtektskomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem

h) opphevet (Endret av landsmøtet 6. november 2015)

i) representanter til særskilte råd, utvalg og komiteer

(4) Etter forslag fra landsstyret kan landsmøtet beslutte å utnevne æresmedlemmer.

§ 6-3 Landsmøtet

(1) Landsmøtet samles hvert 3. år til ordinært møte.

(2) Sentralstyret fastsetter tidspunktet for møtet.
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(3) Landsmøtet kalles inn med minst 6 måneders varsel til lokalforeningene jf. § 8-2 (1) f).

(4) Landsmøtets program og forslag som er kommet inn, sendes lokalforeningene senest 5 uker før

møtet holdes, og skal inneholde opplysningene som står under § 6-2.

(5) Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må foreligge sentralstyret senest 3 måneder før møtet

holdes.

(6) Forslag fra valgkomiteen må foreligge sentralstyret senest 2 måneder før møtet holdes.

(7) Saker som kommer frem på landsmøtet uten å være sendt innen vedtektsbestemt frist, kan ikke bli

endelig vedtatt på landsmøtet.

(8) Sentralstyret, kasserer, politisk rådgiver, kommunikasjonsrådgiver og revisorer plikter å være

tilstede på landsmøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(9) Landsmøtet kan gi gjester adgang til landsmøtet.

§ 6-4 Delegater

(1) Alle lokalforeninger får tildelt 2 delegater uten hensyn til foreningens størrelse.

(2) De øvrige delegatene fordeles prosentvis etter antall kontingentbetalende medlemmer i

lokalforeningene per 1. januar i landsmøteåret. Det lages en omberegningsfaktor med 7 desimaler,

ved at 38 delegater divideres på det totale antallet kontingentbetalende medlemmer. Denne faktoren

multipliseres deretter med den enkelte lokalforenings medlemstall for å finne antall delegater per

lokalforening. Normale avrundingsregler benyttes i utregningen.

(3) Ingen lokalforeninger skal kunne være representert med 1/3 eller flere av delegatene til landsmøtet.

(4) Delegatene skal ha fullmakt fra det regionstyret som har valgt dem. Skriftlig fullmakt skal være

sentralstyret i hende senest 8 dager før åpningen av landsmøtet.

§ 6-5 Fremgangsmåte ved avstemning

(1) Hver valgte delegat har 1 stemme som gis ved stemmetegn.

(2) Ved avstemninger blir sakene avgjort ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet regnes motforslag

mot innstillingen som forkastet. For valg av tillitsvalgte gjelder § 6-6.

(3) Dersom landsmøtet beslutter at en sak skal forelegges medlemmene til avgjørelse ved uravstemning,

bestemmer landsmøtet hvorvidt avgjørelsen skal treffes med alminnelig eller kvalifisert flertall.

§ 6-6 Fremgangsmåte ved valg

(1) Valgene foregår normalt ved å gi stemmetegn. Skriftlig valg skal gjennomføres dersom minst én

delegat krever det.
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(2) Forbundsleder, 1. nestleder, 2. nestleder, kasserer, politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver

velges ved særskilte valg.

(3) Valgene avgjøres ved alminnelig flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 6-7 Ekstraordinært landsmøte

(1) Ekstraordinært landsmøte holdes etter landsstyrets beslutning, eller når et flertall av regionstyrene

ønsker det.

(2) Ekstraordinært landsmøte har samme myndighet som ordinært, men kan kun behandle de sakene

som har forårsaket innkallingen.

Kapittel 7. Landsstyret

§ 7-1 Myndighet

(1) Når landsmøtet ikke er samlet, er landsstyret Norsk Tollerforbunds høyeste myndighet.

§ 7-2 Landsstyrets oppgaver

(1) Landsstyret skal

a) føre protokoll

b) ta endelige avgjørelser i saker om medlemskap, som har vært til behandling i sentralstyret,

jf. § 4-1 og § 4-5

c) avgjøre tvistespørsmål og fortolkningsspørsmål, jf. § 13-1 (2)

d) behandle saker fremlagt av sentralstyret og lokalforeningene

e) oppnevne en valgkomité på 7 medlemmer etter fremlagt forslag fra sentralstyret, jf. § 8-2 (1)

k), minimum 6 måneder før avholdelse av landsmøtet

(2) Landsstyret kan

a) fastsette forhøyet kontingent i samsvar med § 5-2

b) omdisponere midler fra en budsjettpost til en annen, eller foreta nødvendige bevilgninger

innenfor rammene av landsmøtets vedtatte budsjetter

c) fremme forslag om æresmedlemmer for landsmøtet

(3) Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene deltar.

(4) Avgjørelser som tas i landsstyret, treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør

forbundsleder eller dennes stedfortreder utfallet.

§ 7-3 Landsstyret og landsstyremøtet

(1) Regionstyrene velger representanter til landsstyret og landsstyremøtet etter følgende regler

a) 0-250 medlemmer gir 2 representanter

b) 251 medlemmer eller flere gir 3 representanter
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(2) Fordelingen av representantene skal foretas i forhold til antall kontingentbetalende medlemmer i

lokalforeningene per 1. januar i året som landsstyret samles.

(3) Landsstyret kommer sammen til møte så ofte sentralstyret finner det nødvendig, eller hvis minst

halvparten av landsstyret krever det. Landsstyret skal normalt møtes minst 1 gang per år i

landsmøteperioden.

(4) Kasserer, politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver har adgang til og kan pålegges å møte til

landsstyremøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(5) Landsstyret kan gi gjester adgang til landsstyremøtet.

Kapittel 8. Sentralstyret

§ 8-1 Myndighet

(1) Sentralstyret er Norsk Tollerforbunds utøvende organ mellom landsmøtene, og leder

virksomheten i samsvar med vedtekter og beslutninger fattet av landsmøtet og landsstyret.

§ 8-2 Sentralstyrets oppgaver

(1) Sentralstyret skal

a) forvalte Norsk Tollerforbunds midler etter det vedtatte budsjettet og landsmøtets vedtak

b) behandle og bistå i saker som fremlegges av lokalforeningene

c) ta avgjørelser i saker om innmelding og utelukkelse av medlemmer og lokalforeninger, jf.

§ 4-1 og § 4-5

d) drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet

e) forberede innkomne forslag til landsmøtet, jf. § 6-2 (2), (3) og (4)

f) sammenkalle det ordinære landsmøtet med minst 6 måneders varsel, jf. § 6-3 (3)

g) innkalle til ekstraordinært landsmøte, også med kortere varsel enn 6 måneder når

forholdene tilsier det, jf. § 6-7

h) innkalle til landsstyremøter, jf. § 7-3 (3)

i) forberede saker for landsstyret, jf. § 7-2 (1) b)-e)

j) føre protokoll, journal, medlemsfortegnelse mv.

k) fremme forslag på kandidater til valgkomiteen for landsstyret, jf. § 7-2 (1) e)

l) avholde sentralstyremøter ved behov

m) forvalte Distriktssjef Rolf Schønings og tollforvalter C.A. Okkenhaugs fond, etter fondets

statutter

(2) Sentralstyret kan

a) oppnevne komiteer og utvalg for utredning av spesielle saker

b) legge frem viktige spørsmål for landsstyret til avgjørelse

(3) Kasserer, politisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver har adgang til og kan pålegges å møte til

sentralstyremøtet. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(4) Avgjørelser som tas i sentralstyret treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, avgjør

forbundsleder eller dennes stedfortreder utfallet.
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§ 8-3 Vararepresentanter og andre

(1) Sentralstyrets vararepresentanter innkalles til sentralstyret i den orden de er valgt.

(2) 1. vararepresentant plikter å møte i sentralstyret. Vararepresentanter har stemmerett kun når de

møter for styremedlemmer som ikke er til stede.

(3) Medlemmer med stemmerett i sentralstyret kan ikke inneha verv som leder av en lokalforening.

(4) Sentralstyret kan gi andre enn representanter adgang til sentralstyremøtet.

Kapittel 9. Tillitsvalgte

§ 9-1 Forbundsleder

(1) Forbundsleder er Norsk Tollerforbunds høyeste tillitsvalgte, og leder det daglige arbeidet i samsvar

med sentralstyrets, landsstyrets og landsmøtets beslutninger.

(2) Forbundsleder har sammen med 1. nestleder ansvaret for Norsk Tollerforbunds korrespondanse.

(3) Forbundsleder sammenkaller og leder sentralstyremøtet samt følger opp arbeidet innen sentralstyret

og eventuelle oppnevnte utvalg.

(4) Forbundsleder påser at forvaltningen av Norsk Tollerforbunds midler, blant annet disponeringen av

eventuelle fond, skjer i samsvar med statutter og vedtak, og etter landsmøtets, landsstyrets og

sentralstyrets føringer.

(5) Anvisning på uttak fra bank, utbetaling og øvrig disponering av Norsk Tollerforbunds midler, er

bare gyldig med forbundsleders og kasserers underskrift.

(6) Forbundsleder gir det reviderte regnskapet sin påtegning.

(7) Forbundsleder leder Norsk Tollerforbunds forhandlingsutvalg, når ikke annet er bestemt.

§ 9-2 1. nestleder

(1) 1. nestleder overtar forbundsleders funksjoner og plikter under dennes fravær.

(2) 1. nestleder rykker automatisk opp som forbundsleder for resten av valgperioden dersom

forbundsleder fratrer i perioden.

(3) 1. nestleder foretar utredninger, fører sentralstyrets protokoll og holder arkivet i orden.

(4) 1. nestleder har sammen med forbundsleder ansvaret for Norsk Tollerforbunds korrespondanse.

(5) 1. nestleder fører en fortegnelse over Norsk Tollerforbunds tilsluttede lokalforeninger og

medlemmer.
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§ 9-3 2. nestleder

(1) 2. nestleder overtar 1. nestleders funksjoner og plikter ved forbundsleders fratreden.

(2) 2. nestleder er Norsk Tollerforbunds studieleder.

§ 9-4 Kasserer

(1) Kasserer utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse fastsatt av sentralstyret.

(2) Kasserer fører Norsk Tollerforbunds regnskap, og avslutter dette per 31. desember hvert år. Kasserer

legger regnskapet frem til revisjon senest 31. januar året etter.

(3) Kasserer skal årlig legge frem det reviderte regnskapet for sentralstyret og landsstyret. Ved

landsmøteperiodens slutt, skal kasserer legge frem regnskapet for landsmøtet.

(4) Kasserer forvalter, i samråd med forbundsleder, Norsk Tollerforbunds midler i samsvar med

statutter og vedtak, og etter landsmøtets, landsstyrets og sentralstyrets anvisninger.

(5) Anvisning på uttak av bank, utbetaling og øvrig disponering av Norsk Tollerforbunds midler, er

bare gyldig med forbundsleders og kasserers underskrift.

(6) Kasserer fremmer budsjettforslag for Norsk Tollblad og NT Nett for sentralstyret.

(7) Kasserer utbetaler utgifter til reiser og kostgodtgjørelse til Norsk Tollerforbunds tillitsvalgte,

representanter og delegater, under reiser og møter for Norsk Tollerforbund, i henhold til § 12-2.

§ 9-5 Politisk rådgiver

(1) Politiske rådgiver utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse fastsatt av

sentralstyret.

§ 9-6 Kommunikasjonsrådgiver

(1) Kommunikasjonsrådgiver utfører sitt arbeid i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse fastsatt av

sentralstyret.

(2) Kommunikasjonsrådgiver er også redaktør for Norsk Tollblad og NT Nett, og er ansvarlig for

redaksjonens daglige drift.

(3) Kommunikasjonsrådgiver kan nekte å publisere materiale som kan skade Norsk Tollerforbund og

dets interesser. Videre forpliktes det å følge Vær Varsom-plakaten så langt det lar seg gjøre. Avvik

fra denne skal avklares med forbundsleder.

§ 9-7 Revisorer

(1) Revisorene skal revidere alle regnskaper underlagt Norsk Tollerforbund minst 1 gang i året, og

levere revisjonsberetning.
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(2) Revisorene kan når som helst gå gjennom regnskapene og påse at pengemidler og øvrige eiendeler

er i behold, og anvendt i tråd med budsjett og vedtak.

§ 9-8 Opphevet (Endret av landsmøtet 6. november 2015)

§ 9-9 Vedtektskomité

(1) Vedtektskomiteen utfører arbeid i forbindelse med vedtektene i landsmøteperioden, og skal gi sin

innstilling senest 3 måneder før landsmøtet.

§ 9-10 Valgkomité

(1) Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater etter vedtektenes § 6-2 (3). Forslaget skal sendes

sentralstyret senest 2 måneder før landsmøtet holdes, jf. § 6-3 (6).

§ 9-11 Fratredelse

(1) En tillitsvalgt som ønsker å fratre i landsmøteperioden skal sende skriftlig anmodning om dette til

sentralstyret, som tar en beslutning i saken.

(2) Fratrer forbundsleder, 1. nestleder, styremedlemmer eller vararepresentanter i perioden, overtar den

som innehar etterfølgende verv, frem til neste landsmøte, jf. § 9-2 (1) og § 9-3 (1). Ved 2. nestleders

fratreden utnevner sentralstyret ny 2. nestleder blant styremedlemmene.

(3) Fratrer kasserer, politisk rådgiver eller kommunikasjonsrådgiver i perioden, velger landsstyret nytt

medlem til vervet, frem til neste landsmøte.

§ 9-12 Suspensjon

(1) Landsstyret kan ved mislighold suspendere tillitsvalgte inntil landsmøtet samles.

Kapittel 10. Lokalforeninger

§ 10-1 Lokalforeninger

(1) Lokalforeningenes oppgaver er å fremme medlemmenes interesser i samsvar med Norsk

Tollerforbunds vedtekter.

(2) Lokalforeningens vedtekter må godkjennes av sentralstyret, før endelig godkjenning av landsstyret.

(3) Lokalforeningens vedtekter må inneholde bestemmelser om at utmeldelse av Norsk Tollerforbund

bare kan vedtas på ordinært årsmøte med minst 3/4 stemmeflertall av lokalforeningens medlemmer.

(4) Den som oppfyller vilkårene til medlemskap i Norsk Tollerforbund, har rett til medlemskap i en

lokalforening.
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(5) Lokalforeningene plikter å rette seg etter de vedtak som blir truffet av Norsk Tollerforbunds organer

samt å overholde disse vedtektene.

(6) Lokalforeningene skal sende følgende til Norsk Tollerforbund

a) gjenpart av lokalforeningens årsberetning om sin virksomhet

b) melding om valg av tillitsvalgte

c) fortløpende informasjon om medlemmenes personaldata og arbeidsforhold som har

betydning for medlemskapet, kontingent eller Norsk Tollerforbunds interesser

d) melding om overføringer av medlemmer til andre lokalforeninger

e) informasjon om når det er behov for oppmerksomhet til medlemmer som

nevnt i § 12-3

f) gjenpart av forhandlingsprotokoller etter lokale lønnsforhandlinger

(7) Regionsstyret i en lokalforening har forhandlings- og drøftingsrett i tollregionen.

Kapittel 11. Kommunikasjon

§ 11-1 Fagblad

(1) Fagbladets navn er «Norsk Tollblad».

§ 11-2 Elektroniske medier

(1) En samlebetegnelse for alle elektroniske medier Norsk Tollerforbund til enhver tid bruker i sin

kommunikasjonsplattform er «NT Nett».

§ 11-3 Drift

(1) Norsk Tollblad og NT Nett eies av Norsk Tollerforbund.

(2) Kontrakter som angår Norsk Tollblad og NT Nett kan bare inngås, endres eller sies opp av

sentralstyret, eller den sentralstyret bemyndiger.

§ 11-4 Redaksjonsmedarbeider

(1) Sentralstyret gis fullmakt til å velge en redaksjonsmedarbeider i landsmøteperioden, og utarbeide

stillingsinstruks for denne. Landsmøtet fastsetter et årlig honorar i budsjettet.

(2) Redaksjonsmedarbeideren er faglig underlagt redaktøren.

Kapittel 12. Godtgjørelser og oppmerksomheter

§ 12-1 Honorarer

(1) Landsmøtet fastsetter honorarer til de tillitsvalgte jf. § 6-2 (2) e) og f).
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§ 12-2 Reise- og kostgodtgjørelse

(1) De tillitsvalgtes, representantenes og delegatenes utgifter til reiser og kostgodtgjørelse, under reiser

og møter for Norsk Tollerforbund, dekkes tilsvarende Statens regulativer om ikke annet er fastsatt i

budsjettet eller besluttet av landsmøtet.

§ 12-3 Oppmerksomhet ved alderspensjonering

(1) Når det er kjent for Norsk Tollerforbund, skal det via lokalforeningen gis en oppmerksomhet til

medlemmer som går av med alderspensjon.

(2) Oppmerksomhetens verdi fastsettes av sentralstyret.

§ 12-4 Andre godtgjørelser og oppmerksomheter

(1) Andre godtgjørelser og oppmerksomheter kan gis etter fullmakt fra sentralstyret.

Kapittel 13. Alminnelige og administrative bestemmelser

§ 13-1 Vedtekter og statutter

(1) Norsk Tollerforbunds vedtekter og statutter kan bare vedtas, endres eller oppheves av landsmøtet,

og med minst 2/3 stemmeflertall av møtende delegater.

(2) Spørsmål om forståelse og fortolkning av Norsk Tollerforbunds vedtekter og statutter kan ikke

bringes inn for domstolene, men avgjøres i landsmøteperioden av landsstyret etter forutgående

behandling i sentralstyret.

§ 13-2 Saksbehandling

(1) Saker fra lokalforeningene til Tolletatens sentraladministrasjon eller annen sentral myndighet, skal

sendes gjennom sentralstyret.

(2) Saker til sentralstyret fra medlemmene skal sendes gjennom tilsluttet lokalforening. Gjelder saken

klage overfor styret i tilsluttet lokalforening, kan gjenpart av henvendelsen sendes direkte til

sentralstyret.

Kapittel 14. Inntreden, utmelding og oppløsning

§ 14-1 Inntreden og utmelding av organisasjoner og hovedsammenslutninger

(1) Forbund med andre organisasjoner kan bare inngås eller opphøre etter en beslutning av landsmøtet

etter forutgående vedtak av medlemmene ved uravstemning, jf. § 6-5 (3). Dette gjelder også ved

tilslutning til og ved utmelding av en hovedsammenslutning.
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§ 14-2 Oppløsning av Norsk Tollerforbund

(1) En beslutning om oppløsning av Norsk Tollerforbund kan bare fattes av landsmøtet eller et

ekstraordinært landsmøte med minst 2/3 stemmeflertall etter at minst 3/4 av forbundets medlemmer

ved uravstemning har vedtatt dette.

(2) Landsmøtet treffer de nødvendige tiltak i forbindelse med oppløsningen.

Kapittel 15. Ikrafttreden mv.

§ 15-1 Ikrafttreden

(1) Vedtektene er vedtatt på landsmøtet den 3. november 2018, og trer i kraft fra 5. november 2018.

(2) Norsk Tollerforbunds vedtekter av 7. november 2015 oppheves fra samme tidspunkt.


