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Forbundets avdelinger

Elev- og studentmedlemskapet i Fellesforbundet
Forbundsstyret behandlet i april 2014 spørsmålet om innhold og rettigheter for elev- og
studentmedlemskap. På landsmøtet i 2015 ble det foretatt endringer av forbundets vedtekter som innebar
at flere av henvisningene til vedtektene ikke lengre var korrekt.
På landsmøtet ble både elev- og studentmedlem stadfestet som egne medlemskategorier (jf. kap I 2.1.
punkt 4 og 5). Samtidig ble disse to kategoriene definert som yrkesaktive medlemmer. Definisjonen er
basert på det utgangspunkt at elever og studenter er i startfasen til et yrkesaktivt liv, og uansett er de ikke
permanent ute av yrkesaktivt arbeid.
Disse endringene hadde ikke som utgangspunkt å endre forholdet når det gjaldt valgbarhet (jf. kap I 3.2.7.
punkt 2). Med andre ord er det opp til forbundsstyret å fastsette nærmere regler for medlemskap for elever
og studenter (jf. kap I 2.1.2. punkt 2 og kap II 4.2.1. strekpunkt 11).
Forbundsstyret behandlet den 24. februar. d.å. innhold og rettigheter i elev- og studentmedlemskapene,
der følgende ble vedtatt:
1 Elevmedlemskapet er et begrenset medlemskap som ikke omfattes av vedtektenes kap. I 2.2. punkt
1. strekpunkt, 4, 5 og 6. Elever er ikke valgbare jf. kap. I. 3.2.7 punkt 2.
2 Studentmedlemskapet er et begrenset medlemskap som ikke omfattes av vedtektenes kap I 2.2.
punkt 1. strekpunkt, 4. Studenter er ikke valgbare jf. kap. I. 3.2.7 punkt 2.
3 Student- og elevmedlemskapet gis følgende tilleggsrettigheter:
- Møte med forslags- og stemmerett på medlems- og årsmøter i egen avdeling
- Motta konfliktstønad når medlemmet rammes av konflikt og betingelsene for stønad er oppfylt
og dersom medlemmet arbeider på bedrift der forbundet er part i avtalen.
4 Fra det tidspunkt eleven inngår lærekontrakt med arbeidsgiver, tilbys ordinært medlemskap i
forbundet. Det betales kontingent fra det tidspunkt vedkommende mottar lønn.
Elevmedlemskap skal fortsatt bør være et begrenset medlemskap og ikke omfatte følgende rettigheter i
kap. I. 2.2. punkt 1:
- å møte uten stemmerett på medlemsmøter i avdelingen der en bor dersom dette er en annen
avdeling enn den medlemmet er tilknyttet
- å være sikret gjennom de til enhver tid gjeldende kollektive forsikringsordninger
- de deler av strekpunkt 6 som omfatter bistand i forsikringsspørsmål.
Prinsippet om at student- og elevmedlemskapet ikke er valgbare iht. kap. 1.3.2.7 punkt 2, videreføres.
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Rammeavtalen mellom LO og forbundene har sin gyldighet frem til utgangen av 2018 og har ikke vært
gjenstand for behandling.
Med vennlig hilsen
Fellesforbundet
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