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Lov for NITO   
NITOs lov er vedtatt på representantskapsmøtet i Oslo den 1. mars 1936 – med endringer 1 
vedtatt på senere representantskapsmøter og kongresser, senest på kongressen 27. 2 
november 2021. 3 

§ 1 Navn  4 

NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (The Norwegian Society of Engineers and 5 
Technologists). 6 

§ 2 Formål  7 

NITO er en landsomfattende fagorganisasjon uten partipolitisk tilhørighet som skal: 8 

• organisere ingeniører og teknologer med kompetanse på bachelornivå, masternivå 9 
eller høyere 10 

• ivareta medlemmenes interesse innenfor lønns- og arbeidsvilkår 11 
• bidra til å styrke medlemmenes faglige tilhørighet og nettverk 12 
• bidra til å utvikle utdanningen av ingeniører og teknologer på høgskole- og 13 

universitetsnivå 14 
• arbeide for teknologiens plass i samfunnet 15 
• samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner 16 
• utvikle og tilby faglige og økonomiske medlemsfordeler 17 

§ 3 Organisasjonsledd 18 

§ 3.1 Formelle organisasjonsledd 19 
NITOs formelle organisasjonsledd er: 20 

NITO Studentene sentralstyret 21 

Bedriftsgruppen bedriftsgruppestyret 22 

Avdelingen  avdelingsstyret 23 

Landsmøtet   hovedstyret 24 

Kongressen   hovedstyret 25 

§ 3.2 Generelt om medlemstall og valg  26 
Stemmevekt og representasjon baseres på medlemstall per 1. januar det år møtet 27 
gjennomføres. Dette gjelder både de formelle organisasjonsledd og utvalg som hovedstyret 28 
og kongressen nedsetter. 29 

Alle valg trer i kraft umiddelbart. 30 

Varamedlemmer trer bare inn dersom et medlem har varig forfall.  31 
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§ 4 Medlemmer 32 

Medlemmer er representert i avdelingen og har stemmerett på avdelingens årsmøte gjennom 33 
sin bedriftsgruppe eller som enkeltmedlemmer.  34 

Studentmedlemmer er representert og har stemmerett gjennom lokallag på studiestedene og 35 
på NITO Studentenes årsmøte. 36 

§ 4.1 Opptak 37 
Medlemmer tilhører den avdeling der studiested eller arbeidssted er. Alternativt kan 38 
medlemmet velge bosted som avdelingstilhørighet. 39 

1. Som medlemmer opptas søkere med vitnemål med bachelorgrad eller høyere hvorav 40 
minst 60 studiepoeng er teknologiske fag.  41 

Studenter fra disse studiene (eller forkurs) kan bli studentmedlemmer i NITO 42 
Studentene fra studiestart. 43 

Søkere med tidligere tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet er også 44 
opptaksberettigede. 45 

2. Som medlemmer opptas søkere som har tilegnet seg tilsvarende realkompetanse 46 
som nevnt i pkt. 1. Ved vurdering av om realkompetansen tilsvarer pkt. 1 vil 47 
arbeidsplassfellesskap og antall år i ingeniørstilling vektlegges.  48 

Hovedstyret fastsetter nærmere retningslinjer for student- og medlemsopptak. 49 

Pensjonistmedlemskap gis tidligere yrkesaktive medlemmer, når disse ikke lenger mottar 50 
lønnsinntekt. 51 

§ 4.2 Hederstegn og æresmedlemskap 52 
Kongressen kan gi hederstegn til medlemmer som har utmerket seg og hatt verv i NITO over 53 
lengere tid. 54 

Kongressen kan gi æresmedlemskap til medlemmer eller andre som er særlig fortjent til et 55 
æresmedlemskap.  56 

Æresmedlemskap og hederstegn gir fritak for kontingent. 57 

Hederstegn og æresmedlemskap tildeles i henhold til fastsatte retningslinjer. 58 

§ 4.3 Kontingent- og kontingentfritak 59 
Hovedstyret fastsetter retningslinjer for kontingent og kontingentfritak. 60 

§ 4.4 Utmelding 61 
Utmelding av NITO må skje skriftlig. 62 

Medlem som skylder kontingent for mer enn to kvartaler, kan bli strøket. 63 

§ 4.5 Ekskludering og sanksjoner 64 
NITOs etikkomite kan innstille på sanksjoner til eller ekskludering av et medlem som bryter 65 
Lov for NITO, NITOs verdier, etiske retningslinjer eller på annen måte skader NITO. 66 
Innstillingen kan vedtas av presidenten. Medlemmet kan anke vedtaket til et samlet 67 
hovedstyre. Betalt kontingent blir ikke tilbakebetalt. 68 
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§ 5 NITO Studentene 69 

NITO studentene ivaretar studentenes interesser gjennom studietiden. Studentmedlemmer er 70 
representert gjennom NITO Studentene. 71 

§ 6 Bedriftsgrupper 72 

Bedriftsgrupper er medlemmenes nærmeste organisatoriske ledd og hører inn under 73 
avdelingene. Bedriftsgrupper ivaretar medlemmenes interesser på arbeidsplassene. 74 
Opprettelse og sammensetning av bedriftsgrupper framgår av vedtekter for NITOs avdelinger. 75 

§ 7 Avdelinger 76 

Avdelingene består av bedriftsgrupper og enkeltmedlemmer i et geografisk område. 77 

Avdelingene styres gjennom vedtekter for NITOs avdelinger. 78 

Avdelingene ivaretar medlemmenes og bedriftsgruppenes interesser. 79 

Avdelingene har ansvar for å etablere og følge opp bedriftsgruppene. 80 

Endring i avdelingenes grenser, opprettelse, sammenslåing eller nedleggelse av avdelinger 81 
behandles og vedtas av hovedstyret i samråd med berørte avdelinger.   82 

Avdelingens styre velges på årsmøtet. 83 

Avdelingene velger representanter med stemmerett til landsmøtet og kongressen i henhold 84 
til vedtekter for NITOs avdelinger. 85 

§ 8 Hovedstyret 86 

§ 8.1 Hovedstyrets oppgaver og sammensetning  87 
Hovedstyret velges av kongressen hvert 3. år og skal: 88 

• lede organisasjonen i samsvar med Lov for NITO, landsmøte- og kongressvedtak 89 
• følge opp strategier og NITOs gjeldende politikk  90 
• vedta årlige mål 91 
• fremme saker til behandling på landsmøtet og kongressen 92 
• foreslå budsjett og kontingent 93 
• godkjenne regnskap  94 
• fastsette vedtekter og retningslinjer 95 
• fastsette instruks for, og ansette generalsekretær 96 

To av de tre – president, visepresident og generalsekretær - forplikter organisasjonen, og 97 
har organisasjonens signatur. 98 

Hovedstyret består av president, visepresident og ni medlemmer. 99 

I tillegg er studentleder og en ansattrepresentant observatører med tale- og forslagsrett, 100 
men uten stemmerett. 101 

President og visepresident kan ikke ha andre verv i NITO. 102 

Øvrige medlemmer i hovedstyret kan ikke ha verv i avdelingsstyret og må senest fratre 103 
avdelingsstyret ved førstkommende årsmøte i avdelingen.  104 

Avdelingsleder som velges til hovedstyret, må fratre ledervervet umiddelbart. 105 
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§ 8.2 Behandling av saker i hovedstyret 106 
Det føres protokoll fra hovedstyrets møter. 107 

Hovedstyret er beslutningsdyktig når president eller visepresident og fem 108 
hovedstyremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet 109 
har presidenten dobbeltstemme. 110 

Når spesielle saker som gjelder en avdeling behandles, har denne rett til å sende en 111 
representant til møtet. Denne representanten er uten stemmerett.  112 

Når forholdene tilsier det, kan enkelte saker behandles elektronisk dersom et flertall i 113 
hovedstyret er enig i en slik behandling. 114 

Hovedstyrets vedtak kan ankes til landsmøtet og kongressen av NITO Studentene og 115 
avdelingene. 116 

§ 8.3 Hovedstyrets tariffutvalg og fagutvalg 117 
Hovedstyret oppretter sentrale tariffutvalg og rådgivende fagutvalg som velges på de 118 
arenaer og med de retningslinjer hovedstyret bestemmer. Valgene krever hovedstyrets 119 
godkjenning for å være gyldige. 120 

Tariffutvalgene ivaretar medlemmenes interesser innen lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 121 
hovedstyret.  122 

Hovedstyret kan oppnevne nye medlemmer til tariffutvalg og fagutvalg dersom det ikke er 123 
tilgjengelige varamedlemmer. 124 

§ 9 Landsmøte og kongress 125 

Landsmøtet avholdes årlig. Hvert 3. år avholdes kongress med valg. Hovedstyret han 126 
beslutte at møtene eller deler av møtene gjøres digitalt tilgjengelig. 127 

Alle medlemmer kan fremme saker til landsmøter og kongress. 128 

§ 9.1 Stemmerett 129 
• avdelinger er representert på landsmøte og kongress med en stemme per 130 

påbegynt 100 medlemmer i avdelingen 131 
• studentene er representert på landsmøte og kongress med en stemme per 132 

påbegynt 1000 studentmedlemmer 133 

§ 9.2 Representasjon 134 

Landsmøte  135 
Representanter til landsmøte med stemmerett: 136 

• to representanter fra hver avdeling, valgt på avdelingens årsmøte 137 
• to representanter fra studentene, valgt av NITO Studentene 138 

Representanter til landsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 139 
• en representant fra hvert av tariffutvalgene som ikke er representert i hovedstyret 140 
• inntil 10 inviterte representanter fra etat/konsern eller fagmiljø som er relevant 141 

for sakene som skal diskuteres (hovedstyret inviterer etter aktuelle saker) 142 
• en representant fra hvert av de kongressvalgte utvalg 143 
• hovedstyret uten observatører 144 
• generalsekretær 145 
• en representant fra de ansatte 146 
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Kongress 147 
Representasjon på kongressen med stemmerett: 148 
Avdelingene representeres på kongressen slik: 149 

• 0-3% av medlemmene gir 3 representanter, med unntak av NITO Svalbard som 150 
representeres med to representanter  151 

• 3-5% av medlemmene gir 4 representanter 152 
• 5-10% av medlemmene gir 5 representanter  153 
• > 10% av medlemmene gir 6 representanter  154 
• NITO Studentene representeres med 2 representanter valgt av NITO Studentene 155 

Representantene fra avdelingene velges på avdelingens årsmøte før kongressen.  156 

Representasjon på kongressen med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 157 
• ti representanter fra NITO Privat, hvorav fem av de 10 skal være fra konserngrupper 158 
• to representanter fra NITO Stat 159 
• tre representanter fra NITO Kommune 160 
• tre representanter fra NITO Spekter hvorav to fra Spekter Helse 161 
• en representant fra NITO KS Energi 162 
• to representanter fra NITOs pensjonistutvalg (NPU) 163 
• hovedstyret uten observatører 164 
• kongressvalgte komiteer og utvalg (hele utvalget unntatt vararepresentantene) 165 
• generalsekretær  166 
• en representant for de ansatte 167 

§ 9.3 Innkalling og gjennomføring 168 
Hovedstyret innkaller til landsmøter og kongress med minimum seks ukers varsel. Saksliste 169 
og underlag for sakene skal være tilgjengelig innen samme frist. 170 

Ekstraordinær kongress kan avholdes når hovedstyret finner det nødvendig, eller når minst 171 
2/3 (kvalifisert flertall) av kongress-stemmene krever det. Ekstraordinær kongress kan 172 
avholdes elektronisk dersom sakene egner seg for slik behandling. 173 

Ordstyrer og varaordstyrere velges blant NITOs medlemmer. 174 

§ 9.4 Landsmøtets og kongressens oppgaver 175 
• politikk - debatt og vedtak 176 
• strategi - status, debatt og vedtak 177 
• årlige mål - status og debatt 178 
• kontingent - debatt og vedtak 179 
• budsjett - debatt og vedtak 180 
• internrevisjons rapport – orientering og debatt 181 
• regnskap til orientering 182 

Tilleggsoppgaver på Kongressen 183 
• vedta eventuelle lovendringer 184 
• gjennomføre valg  185 
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§ 9.5 Valg 186 
• hovedstyret bestående av president, visepresident og ni medlemmer. President og 187 

visepresident velges separat og skal ha over halvparten av de avgitte stemmer 188 
(alminnelig flertall). Øvrige medlemmer velges samlet. 189 

• statsautorisert revisor 190 
• internrevisjon bestående av leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Leder velges 191 

separat. Internrevisjon kan ikke ha andre verv i NITO. 192 
• NITOs etikkomite bestående av leder, fem medlemmer og ett varamedlem. Leder 193 

velges separat. 194 
• lovkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder velges 195 

separat. 196 
• valgkomite bestående av leder, fire medlemmer og ett varamedlem. Leder velges 197 

separat. 198 

Alle medlemmer med yrkesaktivt medlemskap er valgbare. 199 

§ 9.6 Behandling av lovendring 200 
• forslag legges fram for hovedstyret 201 
• hovedstyret innhenter lovkomiteens uttalelser og sender lovendring til høring før 202 

endelig forslag utarbeides  203 
• lovforslag må vedtas eller forkastes slik de er lagt fram. Vedtak krever 2/3- flertall 204 

(kvalifisert flertall) av de avgitte stemmene. 205 

§ 9.7 Landsmøtets og kongressens beslutninger 206 
Landsmøtet og kongressen er beslutningsdyktig når minst 2/3 (kvalifisert flertall) av 207 
stemmene er representert. 208 

Vedtak og valg fattes med simpelt flertall med mindre annet er angitt i Lov for NITO. 209 
Simpelt flertall betyr at det forslaget som får flest stemmer er vedtatt. 210 

§ 10 Forhold til andre organisasjoner 211 

NITO kan ikke slutte seg til eller melde seg ut av hovedorganisasjoner som kan treffe 212 
beslutninger som forplikter NITO, uten minst 2/3-flertall (kvalifisert flertall) av avgitte 213 
stemmer i beslutningsdyktig kongress. 214 

§ 11 Oppløsning 215 

Forslag om oppløsning av NITO kan bare fremmes dersom minst halvparten av 216 
representantene krever det. Forslaget krever tilsvarende behandling som lovforslag og 217 
deretter ¾-dels flertall (forsterket kvalifisert flertall). Kongressens vedtak må til slutt 218 
legges fram for medlemmene til avstemming.  219 

Dersom NITO oppløses, tilfaller organisasjonens midler medlemmene. 220 

NITOs historiske dokumenter skal sikres for ettertiden. 221 


