
Lov for NITO
Lov for NITO vedtatt på representantskapsmøtet i Oslo den 1. mars 1936 – med tilleggsbeslutninger vedtatt på 
senere representantskapsmøter, senest på kongressen 28., 29. og 30 september og 1. oktober 2006.



Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse02

	 3

	 4

	 5

	 6

10

12

15

16

17

20

21

22

23

Navn

Formål

Styringsstruktur

Kongressen

Ledermøtet

Hovedstyret

Avdelingene

Bedriftsgruppene

Medlemmene

Lovendring

Forhold til andre organisasjoner

Oppløsning

Uravstemning
 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13



03Navn

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
(The Norwegian Society of Engineers and Technologists)

§ 1 Navn



§ 2 Formål

Formål04

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

NITO er en landsomfattende og partipolitisk nøytral organisasjon
som har til formål å:

samle teknologisk utdannede i en organisasjon for å ivareta
medlemmenes interesser

ta seg av medlemmenes lønns-, inntekts- og arbeidsvilkår,
samt medvirke til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø

virke for teknologiens plass i en bærekraftig utvikling

arbeide for å holde teknisk utdanning på høyde med tidens krav

oppta og formidle samarbeid med andre innen- og
utenlandske organisasjoner for å ivareta felles interesser
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

NITOs styringsstruktur er bygd på at:

kongressen er organisasjonens høyeste myndighet

ledermøtet er delegert bestemte oppgaver fra kongressen
i perioden

hovedstyret leder den daglige drift av organisasjonen
i kongressperioden

avdelingen velger representanter til kongressen

avdelingen velger representanter til ledermøtet

avdelingen velger representanter til de sentrale avtale-
konferansene

bedriftsgruppen kan velge representanter til avdelingens
årsmøter

medlemmet er representert i avdelingen enten gjennom
bedriftsgruppe eller som enkeltstående medlem

stemmevekt på alle nivåer er basert på medlemstall
per 1. januar det år møtet arrangeres

studenter som har avlagt en eksamen som gir rett til
ordinært medlemskap, er valgbare på alle nivåer i
organisasjonen

§ 3 Styringsstruktur



§ 4 Kongressen

Kongressen06

4.1

4.1.1

4.1.2

Sammensetning

Representanter fra avdelingene
Avdelingene har representasjonsrett etter følgende skala:

Medlemmer: Representanter: 
0-250 1
251–500 2
501–1000 3
1001–2000  4
2001–3000 5
3000 6

Avdelingen har én stemme per påbegynt 100
medlemmer. Avdelingens stemmer fordeles jevnt
på representantene. Dersom stemmevekten ikke er
delelig med antall representanter, gis de overskytende
stemmer i rekkefølge til henholdsvis 1., 2., 3., 4. og 5.
representant. Avdelingen kan stemme ved fullmakt.

Andre deltakere
Medlemmer av hovedstyret og de sentrale
forhandlingsutvalgene samt generalsekretær deltar
i kongressens forhandlinger med forslags- og talerett,
men uten stemmerett.

Studentorganisasjonen kan møte med to representanter
med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

Én representant fra de ansatte kan delta med 
forslags- og talerett i saker som angår de ansatte, 
men uten stemmerett.
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

Myndighetsområde

Kongressen fastsetter Lov for NITO, og er den
kontrollerende og bevilgende myndighet. 

Kongressen godkjenner forslag om opprettelse og eventuelle
endringer i, herunder nedleggelse, av landsomfattende
sektororganer og studentorganisasjon.

Avdelingene og studentorganisasjonen er underlagt Lov
for NITO og de vedtak hovedstyret fatter, samt vedtekter og
retningslinjer som hovedstyret fastsetter, og står ansvarlig
overfor hovedstyret.

Forretningsorden

Kongressen holdes hvert tredje år i 2. eller 3. kvartal.

Ekstraordinær kongress sammenkalles når hovedstyret
finner at viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst
2/3 av kongress-stemmene krever det. Kun de saker som
var årsak til innkallingen, kan behandles i møtet.

Hovedstyret innkaller kongressen med seks ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde møtets dagsorden med
vedlegg av dokumenter om de oppførte saker.

Ordfører og varaordfører velges av og blant de
tilstedeværende representanter.

Protokollkomiteen, som består av to medlemmer, skal ha
tilsyn med sekretariatets føring av kongressens
forhandlingsprotokoll.



Kongressen08

4.3.5

4.3.6

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

Kongressen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av
stemmene er representert.

Vedtak fattes med simpelt flertall, unntatt saker
i henhold til §§ 10, 11 og 12.

Når forholdene tilsier det, har hovedstyret rett til å søke
enkelte saker avgjort ved korresponderende kongress.

Forutsetningen er at det blant kongressens medlemmer er
flertall for en slik behandlingsmåte for den enkelte sak.

Ved korresponderende kongress forutsettes at sakene
gis samme forhåndsbehandling som ved ordinær kongress.

Hvis man på grunn av tidsnød anser det vanskelig å følge
den under foregående avsnitt nevnte prosedyre, skal
representantene ved simpelt flertall avgjøre om prosedyren
kan fravikes.

Plikter

Påse at de vedtak som er fattet tidligere, er gjennomført

Fastsette organisasjonens politiske mål og strategier for
kommende kongressperiode

Fastsette kontingentstruktur og budsjettrammer for
kommende kongressperiode

Valg

Velge hovedstyrets medlemmer i henhold til § 6 punkt 1
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4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.2 

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

4.5.7

Presidentene velges ved særskilte valg, og skal ha over
halvparten av de avgitte stemmer.

De øvrige hovedstyremedlemmer velges ved simpelt
flertall. Alle valg bør foregå skriftlig.

Ved valg av hovedstyremedlemmer bør det tilstrebes
kontinuitet.

Hovedstyret tiltrer straks.

Velge revisor, som skal være statsautorisert

Velge fire kritiske revisorer. En kritisk revisor kan ikke samtidig 
inneha annet verv i organisasjonen.

Velge lovkomite bestående av tre medlemmer med ett
varamedlem

Velge valgkomite med leder for neste kongressperiode

Velge Etisk Råd bestående av leder, fire medlemmer og to
suppleanter

Alle valg gjelder for én periode.



§ 5 Ledermøtet

Ledermøtet10

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

Sammensetning

Representanter fra avdelingene
Kongressen er representert ved de representanter som er
valgt som avdelingenes 1. representant til kongressen.

Avdelingene har én stemme per påbegynt 100 medlemmer.

Andre deltakere
Hovedstyrets medlemmer og generalsekretær kan delta
i ledermøtets forhandlinger med forslags- og talerett, men
uten stemmerett.

Studentorganisasjonen kan møte med én representant
med forslags- og talerett, men uten stemmerett.

Én representant fra de ansatte kan delta med forslags- og
talerett i saker som angår de ansatte, men uten stemmerett.

Forretningsorden

Ledermøte holdes to ganger per år, henholdsvis i periodene
april–mai og oktober–november.

Hovedstyret innkaller ledermøtet med fire ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde møtets dagsorden med vedlegg
av dokumenter om de oppførte saker.

Ordfører og varaordfører velges av og blant de
tilstedeværende representanter.

Protokollkomiteen, som består av to medlemmer, skal ha
tilsyn med sekretariatets føring av ledermøtets
forhandlingsprotokoll.
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5.2.5

5.3

5.3.1

5.3.2

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Ledermøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av
stemmene er representert.

Vedtak fattes med simpelt flertall.

Plikter for ledermøtets vårmøte

Behandle og godkjenne organisasjonens årsregnskap og
årsberetning.

Regnskapet følger kalenderåret.

Behandle kritisk revisjons beretninger

Plikter for ledermøtets høstmøte

Godkjenne virkemidler for gjennomføring av strategiene for 
kommende år, innenfor rammer gitt av kongressen

Vedta grunnkontingent og eventuell ekstrakontingent for
kommende år, innenfor rammer gitt av kongressen

Vedta budsjett for kommende år, innenfor rammer gitt av
kongressen



§ 6 Hovedstyret

Hovedstyret12

6.1

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Sammensetning

Hovedstyret er sammensatt av president, visepresident og
ni hovedstyremedlemmer.

Medlem av sentralt forhandlingsutvalg som blir valgt til
president eller visepresident, må tre ut av
forhandlingsutvalget.

Ingen kan samtidig være medlem av hovedstyret og leder
av en avdeling.

Et medlem av hovedstyret kan ikke være representant på
kongress eller ledermøte.

Hovedstyret konstituerer seg senest én måned etter
kongressen.

Rettigheter og plikter

Lede og representere organisasjonen i samsvar med
gjeldende lov og vedtekter samt kongress- og
ledermøtevedtak

Gjennomføre kongress- og ledermøtevedtak

Påse at vedtatt budsjett blir fulgt og midlene benyttet
i organisasjonens interesse

Fremme saker til behandling på NITOs kongress, herunder
strategisk plan og prioriteringer samt kontingentstruktur og
budsjettrammer for kommende kongressperiode

Fremme saker til behandling på NITOs ledermøte, herunder forslag 
til virkemidler for gjennomføring av strategiene for kommende år, 
samt grunnkontingent og budsjett for kommende år
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6.2.6

6.2.6.1

6.2.6.2

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.3

6.3.1

Fastsette vedtekter i NITO

Forslag til endring av vedtekter sendes avdelingene, BFI og
studentorganisasjonen til høring før hovedstyret gjør vedtak
om endring.

Vedtektene er underlagt Lov for NITO og kan ikke stride mot
denne.

Fastsette retningslinjer for hovedstyrets, forhandlingsutvalgenes,
avdelingenes og studentorganisasjonens daglige gjøremål og 
aktiviteter.

Slike retningslinjer kan ikke stride mot Lov for NITO eller
fastsatte vedtekter.

Pålegge ekstrakontingent i konfliktsituasjoner hvor NITO er
involvert (streik eller lockout)

Ansette generalsekretær som leder av organisasjonens
sekretariat

Forretningsorden

Når forholdene tilsier det, kan enkelte saker søkes avgjort
ved korresponderende hovedstyremøte. Forutsetningen er
at det blant hovedstyrets medlemmer er flertall for en slik
behandling i den enkelte sak.
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6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst sju av
medlemmene er til stede.

Vedtak fattes med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Når spesielle saker behandles for en avdeling, har denne
rett til å sende en representant til møtet. Representanten
har ikke stemmerett. Avdelingen dekker utgiftene for sin
representant.

Det føres protokoll over hovedstyrets forhandlinger.

Hovedstyrets vedtak kan av avdeling, BFI eller
studentorganisasjon ankes til kongressen.

To av de tre – president, visepresident og generalsekretær
forplikter organisasjonen, og har organisasjonens signatur.
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7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

Oppretting

Oppretting av avdelinger kan skje etter søknad til og
godkjenning av hovedstyret.

En avdelings oppland bestemmes av hovedstyret etter
samråd med de nærliggende avdelinger, og bør følge
fylkesgrensen.

Sammenslåing, deling, oppløsning, utmelding

Sammenslåing av to eller flere avdelinger eller deling av
eksisterende avdeling kan skje etter godkjennelse av
hovedstyret i samråd med de berørte avdelinger.

Blir en avdeling oppløst, blir dens medlemmer av
hovedstyret overført til en annen avdeling. Det samme
gjelder den oppløste avdelings arkiv og øvrige midler.

En avdeling kan ikke meldes ut av organisasjonen.

Rettigheter
Avdelingsstyrene har rett til å fremme saker til behandling
på kongress etter forutgående behandling og vedtak i
avdelingen.

§ 7 Avdelingene



§ 8 Bedriftsgruppene

Bedriftsgruppene16

8.1

8.2
 

Bedriftsgruppene er medlemmenes nærmeste
organisatoriske ledd og er underlagt avdelingsstyrene.

Opprettelse og sammensetning av bedriftsgrupper fremgår
av Vedtekter for NITOs avdelinger.
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9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

Medlemsopptak

Som medlemmer opptas søkere med vitnemål fra teknisk
orienterte studier som er normert til minst to år ved norske
høgskoler eller universitet, eller tilsvarende utenlandske
institusjoner.

Søkere med tidligere to-/treårig teknisk skole, ingeniørskole
eller ingeniørhøgskole er også opptaksberettigede.

Som medlemmer opptas andre søkere som har gjennomført 
videregående skole, har teknologisk tilleggsutdanning og som 
utfører teknologisk arbeid på nivå med ingeniørstillinger. Det skal 
i vurderingen av søkere vektlegges arbeidsplassfellesskap og 
faglig tilhørighet.

Personer som på en betydningsfull måte har bidratt til
teknologiens og næringslivets fremme, kan av hovedstyret
tilbys medlemskap, selv om de ikke fyller de angitte
betingelser i punkt 9.1.1.

Som studentmedlemmer opptas i NITOs studentorganisasjon
studenter ved de under punkt 9.1.1 nevnte skoler.

Studentmedlemmene registreres i skolelagene, og de
respektive avdelinger orienteres.

Ved fullført eksamen oppnår studentmedlemmene
automatisk ordinært medlemskap etter punkt 9.1.1 og
overføres til aktuell avdeling.

Søknad om medlemskap sendes sekretariatet.

Opptaket godkjennes av sekretariatet etter fullmakt gitt 
av hovedstyret. Avslag på opptak sendes hovedstyret for 
endelig behandling.

§ 9 Medlemmene
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9.1.6

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3 

9.4 

9.4.1

Medlemmer av organisasjonen har rett til å benytte
initialene M.NITO.

Avdelingstilhørighet
Avdelingstilhørighet for yrkesaktive knyttes til
arbeidsstedets adresse. Ikke-yrkesaktive knyttes til
bostedets adresse.

Sekretariatet kan etter søknad innvilge annen
avdelingstilhørighet etter retningslinjer gitt av hovedstyret.

Æresmedlemskap

Særlig fortjente personer kan av kongressen, etter
innstilling fra et avdelingsstyre og et enstemmig hovedstyre
eller fra et enstemmig hovedstyre, utnevnes til
æresmedlemmer.

Hovedstyret skal legge frem for kongressen skriftlig
betenkning om forslaget.

Utnevnelsen skjer i forbindelse med kongressen, og
æresmedlemmer tildeles NITOs æresmedalje og
jakkemerke for æresmedlemmer samt et diplom
underskrevet av organisasjonens president.

For å bli æresmedlem behøver en ikke fylle vilkårene i loven
om medlemsopptak.

Hederstegn

Medlemmer som har stått tilknyttet organisasjonen i lengre
tid og har tatt aktivt del i organisasjonens arbeid, kan av
kongressen tildeles organisasjonens hederstegn, etter
innstilling fra et avdelingsstyre og hovedstyret.
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9.4.2

9.5

9.5.1

9.5.2

9.6

9.6.1

9.6.2

9.7

Saken kan bare fremmes dersom minst sju av
hovedstyrets medlemmer stemmer for forslaget.

Hederstegnet gis en utforming med NITOs merke som
hovedmotiv og bæres som dette.

Hederstegnet ledsages av et diplom underskrevet av
organisasjonens president.

Kontingentfritak

Æresmedlemmer og medlemmer som er tildelt
organisasjonens hederstegn, er fritatt for å betale
kontingent.

For medlemmer over 80 år er innbetaling av kontingenten
frivillig.

Utelukking

Et medlem som overtrer organisasjonens lover eller vedtak,
kan utelukkes. Også et medlem som på annen måte skader
organisasjonen, kan utelukkes. Beslutning om dette tas av
hovedstyret. Avgjørelsen kan forlanges prøvd av den første
ordinære eller ekstraordinære kongress, der partene så vel
muntlig som skriftlig kan uttale seg.

Betalt kontingent blir ikke tilbakebetalt.

Medlem som skylder kontingent for mer enn to kvartaler,
kan bli strøket.

Det heftes for skyldig kontingent i en periode som
hovedstyret bestemmer.

Utmelding
Utmelding av medlem skal skje skriftlig til sekretariatet.



§ 10 Lovendring

Lovendring20

10.1

10.2

10.3

Forslag til endring av organisasjonens lov kan behandles på
ordinær og ekstraordinær kongress, og må av hovedstyret,
etter behandling i lovkomiteen, være oversendt avdelingene
til uttalelse minst to måneder før kongressen.

Endelig lovforslag utsendt til representantene/avdelingene
kan ikke trekkes tilbake, men skal fremmes på kongressen.

Det endelige lovforslag må av kongressen vedtas eller
forkastes i den form det foreligger.

Vedtak om lovendring må gjøres av kongressen med minst
2/3-flertall av de fremmøtte stemmer.
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NITO kan ikke slutte seg til eller melde seg ut av 
organisasjoner som kan treffe beslutninger som 
forplikter NITO, uten minst 2/3-flertall av avgitte 
stemmer i beslutningsdyktig kongress.

§ 11 Forhold til andre organisasjoner



§ 12 Oppløsning

Oppløsning22

12.1

12.2

12.3

12.4

Motivert forslag om å oppløse organisasjonen, skal
gjennom avdelingen legges frem for hovedstyret.

Saken legges frem for beslutningsdyktig kongress, og må
vedtas med minst 3/4-flertall av fremmøtte stemmer.

Vedtak om oppløsning legges frem for medlemmene til
uravstemning og må, for å være gyldig, vedtas av minst
3/4 av avgitte stemmer.

I tilfelle oppløsning tilfaller organisasjonens midler
avdelingene i forhold til antall medlemmer.

Kongressen gir direktiver for betryggende oppbevaring av
organisasjonens arkiv. Dette kan ikke overføres til en
annen organisasjon eller forening.
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13.1 

13.2

13.3

13.4

Uravstemning skal være skriftlig og hemmelig, og skal
ordnes slik at alle medlemmer, eventuelt gruppe(r) av
medlemmer, kan avgi stemme.

Hovedstyret avgjør etter hvilke retningslinjer uravstemning
skal foregå i saker som nevnt i lovens § 12.

Avstemning i saker som er nevnt under punkt 13.2, er ikke
bindende med mindre 2/3 eller mer av organisasjonens
samlede medlemstall har avgitt stemme. Har mindre enn
2/3 av medlemstallet avgitt stemme, skal hovedstyret
pålegge ny uravstemning.

Hvis mindre enn 2/3 av det samlede medlemstall har
avgitt stemme ved 2. gangs uravstemning, legges saken på
nytt frem for kongressen som fatter endelig vedtak.

I andre viktige saker kan hovedstyret fatte vedtak om
uravstemning og fastsette hvordan denne skal foregå.

Uravstemning i disse saker kan omfatte samtlige
medlemmer eller en gruppe av medlemmer.

Har flertallet av de medlemmer saken gjelder, stemt for
forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det
forkastet. Har mindre enn 2/3 av de medlemmer saken
gjelder, deltatt i avstemningen, kan hovedstyret pålegge ny
avstemning eller oppfatte avstemningen som rådgivende.

§ 13 Uravstemning
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