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ORDFØRERENS BERETNING 2018-2019 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ordførerens beretning for 2018-2019 tas til orientering og legges frem for 
representantskapet til ordinær behandling. 
 
 

Viktige punkter i saken: 
Ordførerens beretning for 2018-2019 legges frem til orientering, før den ordinære 
behandlingen på årets representantskapsmøte. 
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Ordførerens beretning 2018-2019 
 

Ordførerens primære oppgave er å lede representantskapets forhandlinger. 

Nåværende ordfører og varaordfører ble gjenvalgt i 2017 og vil derfor fungere som 

møteledere også under årets representantskapsmøte. 

 

Ordføreren skal holdes informert om hovedstyrets arbeid. Dette er nedfelt i “Instruks 

for Ordføreren i NTFs representantskap”. Som representantskapets fremste 

tillitsvalgte er det en viktig oppgave for Ordføreren å få kjennskap til hvordan 

representantskapets vedtak føres ut i praksis. 

 

Ordførerkollegiet er blitt holdt løpende orientert om Hovedstyrets arbeid. Både 

Ordfører og Varaordfører får tilsendt alle saker og saksdokumenter som Hovedstyret 

behandler, og deltar også på avgrensede deler av hovedstyremøter der årets 

representantskap blir behandlet. 

 

Ordføreren skal vurdere, og gi råd om representantskapets medlemmer skal 

orienteres særskilt om saker som krever medvirkning fra de valgte representantene. I 

inneværende periode har Hovedstyret ønsket en skriftlig behandling (E-post 

behandling) i anledning konstituering av ny Visepresident i NTF. Ordføreren 

anbefalte og godkjente en fremgangsmåte for denne saken ved en ekstraordinær 

skriftlig behandling i representantskapet. Ordførerens beretning anses å dekke det 

øvrige og generelle informasjonsbehovet. 

 

Samarbeidet mellom Ordførerkollegiet, Hovedstyret og Sekretariat har vært 

konstruktivt og meget godt også gjennom hele denne perioden. Det innebærer en 

effektiv og god oppfølging av representantskapets mandat og vedtak. I denne 

forbindelse er det all grunn til også å fremheve Presidentens og Generalsekretærens 

evne og vilje til forbedringer og til et godt samarbeidsklima. 

 

Det er min klare oppfatning at Hovedstyret arbeider grundig og godt. 

Representantskapets vedtak følges opp systematisk og samvittighetsfullt på 

bakgrunn av gode diskusjoner og vurderinger. 

 

Det nedlegges et betydelig arbeid også i NTFs øvrige faste utvalg og komiteer/styrer. 

Den samlede innstas av foreningens tillitsvalgte er imponerende og av uvurderlig 

verdi for NTFs medlemmer. 
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Et høyt ambisjons- og aktivitetsnivå blant våre tillitsvalgte forutsetter imidlertid et 

kompetent og serviceinnstilt sekretariat. Det er min klare oppfatning at NTF har et 

velfungerende og profesjonelt sekretariat som tilfredsstiller de tillitsvalgtes behov. 

 

Ordføreren er ansvarlig for at det velges en valgkomite. Det er foruroligende og svært 

beklagelig at det ikke kommer forslag på kandidater til rett tid og i ønsket antall. 

 

Hovedstyret har foretatt en omfattende revisjon av NTFs regelverk som skal 

behandles i årets representantskapsmøte. Ordføreren har kommet med innspill til det 

generelle endringsforslaget og spesielt vurdert og fremlagt forslag til: “Reglement for 

NTFs representantskap”, “Reglement for NTFs ordførerkollegium” og “Reglement for 

NTFs valgkomite”. Varaordføreren har også gjennomgått regelverket og kommet med 

verdifulle innspill og endringsforslag. 

 

Ordføreren har med godt utbytte deltatt på NTFs ledermøte og Forum for tillitsvalgte. 

Det er selvsagt av stor betydning å bli orientert om aktuelle saker og få del i den 

interne meningsutveksling blant de tillitsvalgte. 

 

Ordførerkollegiet har samarbeidet meget godt også i denne perioden. Ranveig 

Roberg er en ryddig og høyst kompetent Varaordfører. Vi skal forberede oss godt til 

årets representantskapsmøte. 

 

Det er åpenbart at både Hovedstyret og sekretariatet nedlegger et betydelig arbeid 

for å tilrettelegge for NTFs representantskapsmøte. Rammene for møtet er et resultat 

av godt samarbeid mellom Ordførerkollegiet, Hovedstyret og Sekretariatet. Og vi har 

et felles mål om å skape de beste forutsetninger for et velfungerende og konstruktivt 

representantskapsmøte. 

 

Nå er det opp til årets valgte representanter å bidra til saklig og god debatt, og ikke 

minst; fremme fornuftige meninger, argumenter og forslag. Vårt felles mål er å 

komme frem til gode vedtak og valg i tråd med NTFs formål og til beste for 

foreningens medlemmer. 

 

Jeg ønsker alle et godt representantskap. 

 

 

Bergen 12.08.19 

 

Trond Grindheim 

Ordfører NTFs Representantskap 


