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Bakgrunn 12 

Fagforbundet vurderer elementene i medlemskontingenten jevnlig. Noen kontingentelementer er 13 

spesifisert i vedtektene og eventuelle endringer i disse må behandles på et landsmøte. Andre 14 

kontingentelementer fastsettes av landsstyret og noen av dem behandles vanligvis som en del av 15 

Fagforbundets årlige budsjetter. Vurderingsgrunnlaget må vektlegge både forbundets nåværende 16 

situasjon og fremtidens muligheter og utfordringer. 17 

Til tross for at sysselsettingen på forbundets organisasjonsområder de siste årene har økt, så har ikke 18 

antall yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet økt tilsvarende. Det betyr at Fagforbundet taper makt 19 

på flere tariffområder. For å styrke medlemsutviklingen, både med tanke på rekruttering av nye 20 

medlemmer og ivaretakelse av eksisterende medlemmer, må det vurderes om dagens 21 

kontingentmodell treffer riktig og er fremtidsrettet.  22 

Samtidig tilsier alderssammensetningen i medlemsmassen at det årlig vil bli flere 23 

pensjonistmedlemmer enn tidligere. Utviklingen vil medføre at andelen yrkesaktive medlemmer på 24 

sikt vil være i mindretall. Dersom Fagforbundet fortsetter dagens modell hvor pensjonistaktiviteten i 25 

stor grad dekkes av kontingentinntektene fra yrkesaktive medlemmer, vil det kunne medføre behov 26 

for tøffere prioritering av forbundets økonomiske midler. 27 

Fagforbundets økonomiske situasjon er god og har i dag et handlingsrom for å gjøre justeringer uten 28 

at det medfører dramatiske konsekvenser for driften av forbundet. Det er en styrke for 29 

organisasjonen å kunne løfte utfordringsbildet i en demokratisk prosess, før den økonomiske 30 

utviklingen reduserer mulighetsrommet. 31 

Forbundsstyret vedtok den 15. desember 2020 at det oppnevnes en arbeidsgruppe som skal foreta 32 

en samlet vurdering av alle kontingentelementene i Fagforbundet. Arbeidsgruppa avsluttet sitt 33 

arbeid 16. april 2021. Landsstyret i Fagforbundet vedtok 10. juni 2021 at arbeidsgruppas anbefalinger 34 

skal ut til debatt i organisasjonen.  35 

Arbeidsgruppa legger frem en anbefaling i 16 punkter, hvor 5 av punktene krever vedtektsendringer. 36 

Det ble tatt dissens fra arbeidsgruppas medlem Gerd Eva Volden på punktene 3 og 8 (se side 10.) 37 

Alle anbefalingene fra arbeidsgruppa er beskrevet i dette dokumentet. Punktene i arbeidsgruppas 38 

anbefaling er knyttet til hverandre og må leses i sammenheng. Det er likevel punktene som kan 39 

medføre vedtektsendringer som bør debatteres nå for å gi tilbakemeldinger om organisasjonens syn 40 

på anbefalingene.  41 

Det legges til rette for en bred debatt gjennom forbundsregionenes representantskap høsten 2021. 42 

Signalene fra debatten vil bli ivaretatt gjennom den videre behandlingen av landsmøteforslag. 43 

Landsstyret innstiller på alle landsmøteforslag i sitt møte i mars/juni 2022.  44 

Fristen for tilbakemeldinger fra debatten er satt til 15. november 2021.   45 
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En kontingentmodell for fremtiden 46 

Kontingenten er Fagforbundets primære inntektskilde. Det er den som danner grunnlaget for 47 

forbundets evne til å oppfylle formålet om å være en ledene arbeidstakerorganisasjon som fremmer 48 

medlemmenes interesser. 49 

Dagens kontingentstruktur ble utformet på 1920-tallet. Den gang var det yrkesaktive medlemmer 50 

som dominerte, antallet medlemmer i andre medlemsgrupper var tilnærmet ikke-eksisterende. 51 

Utviklingen i medlemsmassens aldersfordeling i dag peker på noen særlige utfordringer:  52 

- vi blir senere yrkesaktive 53 

- vi lever lengere etter avsluttet arbeidsliv 54 

- samtidig som forpliktelsene i forbundet øker, blir det relativt færre å dele byrdene på.  55 

Fagforbundets medlemsutvikling har siden 2004 56 

vært i en positiv vekst, fra 290 000 medlemmer 57 

til over 396 000 medlemmer 1. januar 2021.  58 

Blant yrkesaktive medlemmer har det også vært 59 

en vekst, men ikke like stor som medlemsmassen 60 

ellers. Det betyr at andelen yrkesaktive 61 

medlemmer har falt siden 2004.  62 

I 2021 er andelen yrkesaktive medlemmer på 63 

59,95%, det er en nedgang på 7 prosentpoeng 64 

siden 2004 og dagens medlemsutvikling tyder på 65 

et videre fall også i årene som kommer. 66 

Beregningsmodeller viser at andelen yrkesaktive 67 

medlemmer vil være under 50% ved inngangen 68 

til 2040. 69 

En framskrivning av medlemsutviklingen 70 

basert på de siste 15 års utvikling tilsier en 71 

videre årlig medlemsvekst på 1,5% totalt 72 

(omtrent 6 000 medlemmer), og en årlig vekst 73 

i antall yrkesaktive medlemmer på 1 % 74 

(omtrent 2 500 medlemmer).  75 

Samtidig forventes det at opp mot 7 000 76 

yrkesaktive medlemmer blir 77 

pensjonistmedlemmer hvert år i de neste 10-78 

20 årene. 79 

Med dagens kontingentmodell kan forbundet med denne framskrivningen forvente en årlig 80 

inntektsøkning på 10 millioner, opp mot 12 millioner årlig mot 2040. Parallelt vil de årlige kostnadene 81 

øke med omtrent 15 millioner, opp mot 20 millioner årlig mot 2040. 82 

Uten til dels omfattende endringer i kontingentordningen, må en synkende andel yrkesaktive 83 

medlemmer bære en stadig større del av de totale kostnadene i forbundet. Det vil på sikt kunne 84 

påvirke arbeidstakernes vilje til faglig organisering og forbundets evne til å opprettholde høy 85 

organisasjonsgrad.  86 

59,00%

60,00%

61,00%

62,00%

63,00%

64,00%

65,00%

66,00%

Andel yrkesaktive medlemmer i 
Fagforbundet
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Innretning på dagens kontingent i Fagforbundet 87 

Ordinær kontingent betales av de yrkesaktive medlemmene. Satsen er i dag på 1,45% av brutto lønn 88 

hvor 0,3% er den andelen som overføres til lokal fagforening. De yrkesaktives kontingentnivå bør 89 

begrenses til å finansiere Fagforbundets hovedaktiviteter. Eventuelle underskudd i andre 90 

kontingentelementer bør elimineres ved at hvert enkelt kontingentelement dekker de faktiske 91 

kostnadene. 92 

Fagforbundet har i dag ikke en minimumskontingent, men alle betaler stønadskassa og 93 

innboforsikringen. Kontingentens sosiale profil styrkes ved å ikke ha en minimumskontingent, 94 

ettersom dette vil kun treffe de medlemmene med fast eller variabelt liten inntekt. Vedtektene 95 

åpner for at landsstyret eventuelt kan vedta en minimumskontingent.  96 

Fagforbundet innførte maksimumskontingent omkring år 1990. Den er i dag på 612 kroner pr måned 97 

(2021). I tillegg kommer innboforsikring, stønadskasse og OUO-kontingent. Det er i gjennomsnitt 98 

45 000 medlemmer pr måned som betaler maksimumskontingent, men det er bare omtrent 17 000 99 

av disse som har en fastlønn som overstiger grensen for maksimumskontingent. Det betyr at det er 100 

relativt mange medlemmer som ikke har høy nok inntekt til å treffe maksimumsbeløpet fast, men har 101 

enkelte måneder med høyere utbetalt lønn, for eksempel som følge av overtid og-/eller ekstravakter. 102 

Det er en styrke for organisasjonen å kunne samle alle yrkesgrupper på arbeidsplassen uavhengig av 103 

utdannings- og lønnsnivå. Maksimumskontingenten er viktig i konkurransen med andre forbund om 104 

høytlønnsgrupper, samtidig som den ivaretar medlemmer med sporadiske høye månedslønninger. 105 

Opplærings- utviklings- og omstillingsfond (OUO-kontingent) fastsettes av landsstyret hvert år og er 106 

et fast beløp for alle. I 2021 er dette satt til 25 koner pr måned. Midlene brukes til utdanningsformål 107 

for medlemmene. Forbundets stipendordning finansieres gjennom fondet, det samme gjelder mye av 108 

det yrkesfaglige arbeidet som gjøres i forbundet. OUO-kontingenten bør fremdeles være et 109 

frittstående kontingentelement og det er en fordel at midlene er øremerket utdanningsformål. 110 

Stønadskassa er en forsikring som gir en engangsutbetaling ved medlemmets død på 0,2 G 111 

(Grunnbeløpet i folketrygden). Medlemmet betaler 26 kroner pr måned (2021) til stønadskassa. 112 

Innboforsikringen er en obligatorisk forsikring gjennom LOfavør. Medlemmet betaler et beløp på 73 113 

kroner pr måned (2021) til innboforsikringa. 114 

Elev-, lærling- og studentkontingent gjelder for de medlemmene som tilfaller de ulike 115 

medlemskategoriene.  116 

Elever og lærlinger har gratis medlemskap. De kan velge om de ønsker å betale innboforsikringen 117 

som en del av medlemskapet og da betaler de 250 kroner i halvåret i kontingent. Studenter betaler 118 

kontingent på 250 kroner i halvåret, dette inkluderer innboforsikringen.  119 

Fagforbundet betaler 350 kroner i året for elevenes og studentenes innboforsikring.  120 

Pensjonistkontingent har som mål å dekke kostnadene forbundet har med pensjonistdriften. 121 

Pensjonister og uføre betaler en fast kontingent på 950 kroner (2021) i året inntil 75 år. Kostnadene 122 

for pensjonistene er beregnet til omtrent 1 500 kroner årlig pr. pensjonist frem til fylte 75 år og 123 

omtrent 600 kroner for pensjonister over 75 år. Reduksjonen skyldes i hovedsak at innboforsikringen 124 

dekkes av et LO-fond for medlemmer over 75 år. Fagforbundet betaler kontingent til 125 

Pensjonistforbundet for alle pensjonister over 60 år så lenge de er medlem.  126 
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Kontingentmodell som sikrer tariffmakt i 2040 127 

I møte med en fremtid som har endring som overskrift, bør Fagforbundet alltid ha et langsiktig 128 

perspektiv i utviklingen av egen organisasjon. Kontingenten må ha en sosial profil som samtidig 129 

forsvarer innholdet i medlemskapet, i tillegg må kontingenten tåle å bli målt mot konkurrerende 130 

forbund. Til Landsmøte 2021 (utsatt til 2022) er det kommet inn nær 100 forslag som omhandler 131 

kontingenten i ulike varianter. Det er en klar økning fra tidligere landsmøter for dette konkrete 132 

temaet.  133 

Antakelig er det kun høy organisasjonsgrad blant yrkesaktive medlemmer som kan sikre at 134 

Fagforbundet også i 2040 er en arbeidstakerorganisasjon med tariffmakt, yrkesfaglig makt og politisk 135 

makt, med evne til også å ivareta og forbedre pensjonistenes vilkår. 136 

Kontingenten har betydning i konkurransen med andre forbund. Ved de aktive utmeldingene er det 137 

få som beskriver årsaken til utmeldingen, men blant de som gir tilbakemelding er det relativt mange 138 

som peker på kostnaden ved å være medlem som årsak for utmeldingen (12,5% i første tertial 2021). 139 

Arbeidsgruppas forslag til endringer i kontingenten har til hensikt å sikre at Fagforbundet har 140 

kontingentmotell som kan stå seg i 20 år. Intensjonen er redusert ordinær kontingent og at alle 141 

kontingentelementer skal være økonomisk selvbærende. Motivet for reduksjonen er å styrke 142 

Fagforbundets tariffmakt ved å øke forbundets evne til rekruttering av nye medlemmer og samtidig 143 

oppnå færre antall utmeldelser. 144 

Det er ikke mulig å fastslå hvordan innføringen av redusert kontingent vil påvirke Fagforbundets 145 

inntekter over tid. Det er beregnet et årlig inntektstap for Fagforbundet til omtrent 79 millioner etter 146 

innfasingen av arbeidsgruppas forslag. Senere års regnskap viser at Fagforbundet kan håndtere 147 

redusert inntekt som følge av forslaget uten dramatiske budsjettkutt. Forbundets overskudd har i 148 

gjennomsnitt de siste 4 årene vært på 98 millioner. 149 

 150 

 151 

 152 

For å sikre økt tariffmakt er ikke redusert kontingent isolert sett nok for å styrke medlemsutviklingen. 153 

Flere medlemsundersøkelser i Fagforbundet blant annet om innmeldingsårsaker, viser at det er 154 

kvaliteten i medlemskapet og tilbudet gjennom bistand som er de viktigste faktorene for valg av 155 

medlemskap. Arbeidsgruppa foreslår å bevare fordelingen av kontingenten på dagens modell, hvor 156 

80% av kontingenten går til forbundet og 20% går til lokal fagforening. Aktive lokale fagforeninger 157 

som støtter og utvikler tillitsvalgte ansees som en styrke for forbundet, og tillitsvalgte på 158 

arbeidsplassen er Fagforbundets beste medlemsfordel. 159 

Forslag til endret kontingentsats  160 

Arbeidsgruppa foreslår i punkt 3: Ordinær kontingent reduseres fra 1,45% til 1,25% 161 

Anbefalingen foreslår følgende ny formulering i vedtektenes §8.1 162 

Medlemmer med inntektsgivende arbeide betaler 1,25% av brutto lønn i kontingent til 163 

forbundet. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05% årlig gjennom en 4 164 

årsperiode slik at satsen for 2023 er 1,40%, for 2024 er 1,35%, for 2025 er 1,30% og for 2026 165 

er 1,25%. 166 

 167 

Redusert kontingentinntekt - 177 millioner 

Merinntekt ved endret kontingent for pensjonister + 58 millioner 

Merinntekt ved «normal» medlemsvekst + 40 millioner 

SUM - 79 millioner 



6 
 

Andel til lokal fagforening  168 

Arbeidsgruppa foreslår i punkt 4: De økonomiske konsekvensene av punkt 3 fordeles med 80% på 169 

nasjonalt/regionalt nivå og 20% på lokalt nivå.  170 

Dette er den samme fordeling som gjelder for dagens kontingent. 171 

Anbefalingen foreslår følgende ny formulering i vedtektenes §8.5 172 

Fagforeningen får overført 0,25% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av fagforeningen. 173 

Fagforeninger kan i årsmøte vedta lokal tilleggskontingent dersom spesielle forhold tilsier det. 174 

Slik kontingent godkjennes av forbundsstyret. Kontingentkuttet gjennomføres i løpet av en 4 175 

årsperiode slik at satsen for 2023 er 0,28%, for 2024 er 0,27%, for 2025 er 0,26% og for 2026 176 

er 0,25%. 177 

 178 

Endring av pensjonistkontingent 179 

Fagforbundets kostnader knyttet til pensjonistmedlemmer finansieres i stor grad gjennom 180 

kontingent fra yrkesaktive. Det forventes en relativt stor økning i antall pensjonistmedlemmer de 181 

neste 20 årene, med dagens kontingentmodell vil veksten øke byrden på de yrkesaktive betydelig. En 182 

vesentlig opptrapping av kontingenten for pensjonister må til for å hindre denne utviklingen. 183 

Dagens pensjonistkontingent er på 950 kroner for pensjonister til og med 75 år. Det er litt over 184 

halvparten av de beregnede kostnadene Fagforbundet har pr pensjonist. En inndekning opp mot 185 

100% vil være nødvendig for å redusere kostnadstrykket på de yrkesaktive medlemmene.  186 

Kontingenten for pensjonister og uføre til og med fylte 75 år bør tilsvare forbundets kostnader for 187 

denne medlemsgruppen. For aldersgruppen mellom 75-85 år reduseres beløpet tilsvarende den 188 

prisen forbundet betaler til Fremtind (forsikringsselskapet) for innboforsikringen. Fremtidige årlige 189 

kontingentjusteringer gjøres i henhold til KPI (konsumprisindeks). 190 

 191 

Pensjonistkontingent under 75 år og mellom 75-85 år  192 

Arbeidsgruppa foreslår i punkt 7: Pensjonister under 75 år skal betale en kontingent tilsvarende 193 

forbundets samlede kostnader for aktiviteter, forsikringer mv pr. pensjonist på omtrent 1 500 kr pr. 194 

år. 195 

Anbefalingen foreslår følgende formulering i vedtektenes § 9.2 196 

Særkontingent for alders- og uførepensjonister til og med det året de fyller 75 år og for 197 

pensjonister fra 75 år til og med det året de fyller 85 år fastsettes av landsstyret. Fastsatte 198 

beløp justeres tilsvarende KPI. 199 

 200 

Fritak for pensjonister over 85 år  201 

Som en konsekvens av arbeidsgruppas forslag i punkt 7 endres også dagens § 9.2 til et nytt punkt 202 

§9.3. 203 

Anbefalingen foreslår følgende formulering i vedtektenes § 9.3 204 

Pensjonister er fritatt fra kontingent og kollektive forsikringer fra og med året etter de er fylt 205 

85 år. 206 
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Redusere tap  207 

Det kan være flere årsaker til at et medlem får restanse på kontingenten. Uansett årsak bør 208 

medlemmet som skylder kontingent bli kontaktes av fagforeningen så raskt som mulig for oppfølging 209 

av medlemskapet.  210 

Fagforbundet betaler forsikringskostnadene for medlemmet uavhengig om medlemmet har betalt 211 

kontingent eller ikke. For å redusere den økonomiske belastningen av å betale forsikringspremie for 212 

medlemmer som ikke ønsker å betale kontingenten, må Fagforbundet ha muligheten til å avslutte 213 

medlemskapet etter rimelig tid. 214 

 215 

Strykning  216 

Arbeidsgruppa foreslår i punkt 13: Det må gjøres tiltak som bidrar til reduksjon av tap. Strykning i 217 

medlemsregisteret av medlemmer som skylder kontingent endres fra 6 måneder til 3 måneder. 218 

Anbefalingen foreslår følgende ny formulering i vedtektenes §8.8 219 

 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 måneder blir strøket som medlem. 220 

 221 

Økonomiske konsekvenser av arbeidsgruppas forslag 222 

Arbeidsgruppa legger til grunn at redusert kontingent for yrkesaktive medlemmer vil gi høyere 223 

medlemstall på sikt enn om vi beholder dagens kontingentsats. Det er arbeidsgruppas vurdering at 224 

redusert kontingent over tid styrker Fagforbundets tariffmakt og samtidig ivaretar forbundets 225 

økonomiske trygghet.  226 

På kort sikt må det imidlertid påregnes en inntektsreduksjon. Det er arbeidsgruppas vurdering at 227 

forbundet er godt rustet til å håndtere en midlertidig reduksjon i våre inntekter.  228 

Fagforbundet nasjonalt 229 

På nasjonalt nivå er det beregnet at en vil kunne få redusert inntekt på omlag 79 millioner kroner når 230 

nye kontingentsatser får full effekt i 2026. I de fire årene 2017-2020 har Fagforbundet nasjonalt hatt 231 

gjennomsnittlig overskudd på 98 millioner kroner. Fagforbundet har en sterk økonomi, med en 232 

egenkapital på nesten 1,6 milliarder kroner. Konfliktfondet er nå på mer enn 700 millioner kroner. 233 

Dette anses å være svært tilfredsstillende. Videre har forbundet mer enn 600 millioner kroner 234 

plassert i fond, i tillegg til en betydelig eiendomsmasse. I arbeidsgruppas rapport vises det for øvrig til 235 

flere forhold som vil gi reduserte utgifter fra 2021 og i årene framover: 236 

 Landsstyret vedtok i juni 2021 en målsetting om å redusere reiser og fysiske møter i 237 

forbundet med 50%. Dette vil gi en innsparing på om lag 40 millioner kroner.  238 

 239 

 Fagakademiet, som fra 1996 til 2021 var Fagforbundets kurs- og kompetanseorganisasjon er 240 

fra 1. januar overført til AOF. Dette gir Fagforbundet en årlig innsparing på mer enn 15 241 

millioner kroner pr år i forhold til det som har vært regnskapsført de seneste årene.  242 

 243 

 Forbundsstyret har våren 2021 vedtatt nye retningslinjer for Fagforbundets samarbeid med 244 

og i medlemskap i andre organisasjoner. Denne gjennomgangen ventes å gi en årlig 245 

innsparing på 8-10 millioner kroner i årene framover.  246 

 247 
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 Videre forventes satsning på nye og bedre digitale løsninger, gjennomgang av forbundets 248 

avtaler knyttet til husleie og annet å kunne gi betydelig innsparing.  249 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor forventes det ifølge arbeidsgruppas innstilling at 250 

Fagforbundet kan håndtere den forventede nedjustering av kontingent for yrkesaktive uten at det vil 251 

få dramatiske konsekvenser for Fagforbundets aktivitetsnivå.  252 

I denne sammenheng må det presiseres at dersom en skulle velge å avstå fra forslag om at 253 

pensjonistenes kontingent skal være selvfinansierende vil det bety et tap av inntekt på nær 60 254 

millioner kroner per år utover det som er omtalt her.  255 

Fagforeningene 256 

Når det gjelder fagforeningene foreslås det at deres kontingent skal reduseres fra 0.30% av 257 

medlemmenes lønn til 0.25%. For å beregne konsekvensen pr medlem er det tatt utgangspunkt i 258 

gjennomsnittskontingent pr medlem. Reduksjonen innebærer et inntektstap på: 259 

 Forbundet: 603 kroner pr år pr yrkesaktivt medlem 260 

 Fagforening: 157 kroner pr år pr yrkesaktivt medlem 261 

Dette vil innebære en redusert inntekt på anslagsvis 16 000 kroner per 100 yrkesaktivt medlem. De 262 

fleste fagforeninger har solid økonomi, samtidig som utfordringen med å håndtere en 263 

kontingentreduksjon vil være varierende for ulike fagforeninger. Dersom forslaget som foreligger til 264 

justert kontingent blir vedtatt, vil det legge et betydelig press på fagforeningene for å få til vekst i 265 

medlemstall.   266 
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Til debatt 267 

 268 

 Hva er konsekvensene for Fagforbundet ved at andelen yrkesaktive medlemmer 269 

faller på lang og kort sikt?  270 

 271 

 Hvor lenge skal Fagforbundet bære forsikringskostnadene for medlemmer som ikke 272 

har betalt kontingent? 273 

 274 

 Vil en lavere kontingent styrke Fagforbundets medlemsrekruttering og tariffmakt? 275 

 276 

 Bør Fagforbundet ha som prinsipp at alle kontingentelementer i Fagforbundet skal 277 

være tilnærmet økonomisk selvbærende?  278 
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Alle anbefalingene fra arbeidsgruppa 279 

1. Alle nedenstående endringer gjennomføres trinnvis i løpet av en periode på fire år, med 280 

tilnærmet ¼ effekt pr. år. 281 

 282 

2. Hvert av de ulike kontingentelementene skal gjøres selvbærende, slik at også grupper med 283 

ulike kontingentårsaker, som et minimum, skal dekke egne, beregnede kostnader. 284 

 285 

3. Ordinær kontingent reduseres fra 1,45% til 1,25%. 286 

Dissens fra arbeidsgruppas medlem Gerd Eva Volden. 287 

 288 

4. De økonomiske konsekvensene av punkt 3 fordeles med 80% på nasjonalt/regionalt nivå og 289 

20% på lokalt nivå. 290 

 291 

5. Maksimumskontingenten opprettholdes på dagens nivå. 292 

 293 

6. Det innføres ikke minimumskontingent. 294 

 295 

7. Pensjonister under 75 år skal betale en kontingent tilsvarende forbundets samlede kostnader 296 

for aktiviteter, forsikringer mv pr. pensjonist på omtrent 1 500 kr pr. år. 297 

 298 

8. Pensjonister mellom 75 og 85 år skal betale kontingent tilsvarende punkt 7 minus 299 

kostnadene for innboforsikringen pr. år. 300 

Dissens fra arbeidsgruppas medlem Gerd Eva Volden. 301 

 302 

9. OUO-kontingenten videreføres som nå, som et fast månedlig beløp. 303 

 304 

10. Stønadskassa videreføres som nå. Beløpets størrelse ses i sammenheng med endringer i 305 

punktene 7 og 8 og vurderes endret i løpet av 4 års perioden. 306 

 307 

11. Alle relevante beløp, (gjelder punktene 5, 7, 8, 9 og 10), indeksreguleres (KPI) hvert år som en 308 

del av Fagforbundets budsjettprosess. 309 

 310 

12. Ved innkreving av premien til innboforsikringen er det alltid et antall medlemmer som 311 

kommer for sent i trekk og en del som ikke betaler, samt at det er knyttet en del 312 

administrative kostnader til ordningen. Dette bidrar hver for seg, og i sum, til en 313 

underdekning som kompenseres ved at forsikringsleverandøren Fremtinds månedspris for 314 

innboforsikringen justeres opp til nærmeste 5-krone ved innkreving fra medlemmene. 315 

 316 

13. Det må gjøres tiltak som bidrar til reduksjon av tap. Strykning i medlemsregisteret av 317 

medlemmer som skylder kontingent endres fra 6 måneder til 3 måneder. 318 

 319 

14. I de tilfeller hvor Forbundsstyret fatter positivt vedtak om lokal kontingent, bør vedtaket ha 320 

en tidsavgrensning. 321 

 322 

15. Forbundsstyret anbefales å innhente en oversikt over fagforeninger som har lokal 323 

kontingent, og sikre at grunnlaget for lokal kontingent fremdeles er til stede. 324 

 325 
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16. Implementering av punktene 3, 4, 7, 8 og 13 krever vedtektsendringer og det foreslås 326 

følgende formuleringer: 327 

 328 

a. §8.1 Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,25% av brutto lønn i 329 

kontingent til forbundet. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05% 330 

årlig gjennom en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 1,40%, for 2024 er 1,35%, for 331 

2025 er 1,30% og for 2026 er 1,25%. 332 

 333 

b. §8.5 Fagforeningen får overført 0,25% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til drift av 334 

fagforeningen. Fagforeninger kan i årsmøte vedta lokal tilleggskontingent dersom 335 

spesielle forhold tilsier det. Slik kontingent godkjennes av Forbundsstyret. 336 

Kontingentkuttet gjennomføres i løpet av en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 337 

0,28%, for 2024 er 0,27%, for 2025 er 0,26% og for 2026 er 0,25%. 338 

 339 

c. §8.8 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 3 måneder blir strøket som 340 

medlem. 341 

 342 

d. §9.2 Særkontingent for alders- og uførepensjonister til og med det året de fyller 75 år 343 

og for pensjonister fra 75 år til og med det året de fyller 85 år fastsettes av 344 

landsstyret. Fastsatte beløp justeres tilsvarende KPI. 345 

 346 

e. §9.3 Pensjonister er fritatt fra kontingent og kollektive forsikringer fra og med året 347 

etter de er fylt 85 år. 348 


