
Retningslinjer for regionkonferanser

LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt LOs 
vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, LOs representantskap og LOs sekretariat.

1. Regionkonferansen har følgende formål:
a) Virke for å styrke og samordne aktiviteter i forbundene og LOs lokalorganisasjoner i regionen.
b) Samordne de fagorganisertes interesser overfor regionen/fylkeskommunen og andre organer på  
 regionplan.
c) Velge representant(er) og vararepresentant(er) fra regionen til LOs kongress og LOs 
 representantskap.
d) Samordne og fremme forslag overfor LOs kongress.

2. Regionkonferansen
Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger i året og skal bestå av følgende representanter med 
fulle rettigheter; To representanter fra hver lokalorganisasjon (årsmøtevalgt), regionrådet, regionens 
valgte representant til LOs representantskap, og representanter fra forbundene etter følgende forde-
ling:

Forbundenes representasjon ift. yrkesaktive medlemsmasse registrert i Lorgnett:
•  Alle forbund skal ha minst en representant
•  0 - 1000 medlemmer -  1
•  1001-2000 medlemmer -  2
•  2001-3000 medlemmer -  3
•  3001- 4000 medlemmer -  4
•  4001- 5000 medlemmer -  5
•  Flere enn 5000 medlemmer 1 pr 3000 fullt betalende medlem.

Det enkelte forbund regionalt oppnevner sine representanter i forhold til fordelingsnøkkel.

Forbundene sentralt melder til LO sentralt hvem som er kontaktledd i den enkelte region.

I tillegg blir LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk, LOs regionale ungdomsutvalg repre-
sentert med to representanter hver, valgt i egne møter, med fulle rettigheter.

3. Saker til regionkonferansen
LOs ledelse gir melding til regionrådet om det er saker det er ønskelig å behandle. Melding om dette gis 
så tidlig at det kan innarbeides før utsendelse av sakslisten for konferansen.

Regionrådet, i samarbeid med LOs regionkontor, skal forberede sakene som skal behandles av region-
konferansen. Det skal innstilles med konkret forslag til vedtak både på innsendte saker og uttalelser. 
Rådet skal legge fram for LOs ledelse forslag til foreløpig program og sende dette ut til representantene 
sammen med innkallingen så tidlig som mulig etter godkjenning.

Forbundene, lokalorganisasjonene og LOs faste utvalg i regionen kan overfor rådet foreslå saker reist 
for regionkonferansen. Slike saker må være reist senest fire uker før konferansen.
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For temaer der realitetene i saken har endret seg etter fristen for innsending av forslag, er det mulig å 
foreslå dagsaktuelle uttalelser. Disse skal leveres i tråd med konferansens forretningsorden, men alltid 
slik at konferansen får mulighet til en grundig behandling.
Sakslisten og innstillinger sendes ut 14 dager før konferansen slik at deltakerne kan drøfte den i eget 
organisasjonsledd før konferansen.

I tillegg til å sende ut protokollen regionalt, skal vedtatte protokoller fra regionkonferansen også sendes 
LO sentralt til orientering og koordinert videresending til forbundene sentralt.

4. Økonomi
Kostnadene for deltagelse på regionkonferansene fordeles slik:
Forbundene dekker reise, diett og tapt arbeidsfortjeneste for sine valgte representanter og regionråds-
representant.
LO lokalorganisasjoner dekker tapt arbeidsfortjeneste for sine representanter.
LOs regionkontor dekker reise og diett for lokalorganisasjonene, samt opphold for alle.
Lokalorganisasjonenes inntil tre representanter i regionrådet, regionens valgte representant til LOs 
representantskap, samt representantene fra LOs ungdomsutvalg og LOs familie- og likestillingsutvalg, 
dekkes i sin helhet av regionskontoret.
Dersom påmeldt representant uteblir fra konferansen uten gyldig grunn blir kostnadene etterfakturert.

5. Endringsfullmakt
Det tilligger LOs Sekretariat å fastsette retningslinjer for LOs regionkonferanser.

Sist endret i sekretariatet 20. mai 2019
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