
Retningslinjer for regionråd

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

1. LOs regionråd har følgende formål:
a) Gjensidig informasjon og koordinering av felles faglig innsats, som regionale nærings- og   
 sysselsettingsspørsmål, informasjonskampanjer, skoleringstiltak eller valgkamp i regionene, og å 
 gi rådgivende uttalelser om viktige regionale faglige spørsmål. Ta initiativ til og bidra med å
 koordinere fellestiltak som styrker rekrutteringen til fagbevegelsen.
b) Bidra til å ta initiativ i egne forbund og lokalorganisasjoner med koordinert oppfølging av LOs   
 vedtak.
c) Planlegge og arrangere LOs regionkonferanser.

2. Representanter
Rådet består av en representant fra alle forbund som ønsker å være representert, regionens valgte 
representant til LOs representantskap og inntil tre representanter som samlet representerer alle 
lokalorganisasjonene i regionen. Det forutsettes at representantene har god forankring og koordinerer 
internt i egne ledd.

Forbundenes regionale representant og vararepresentant velges/oppnevnes etter ordning bestemt i 
de enkelte forbundene sentralt, og sendes LO sentralt. Representantene skal ha ulikt kjønn og velges/
oppnevnes til første regionkonferanse etter kongressen, for to år av gangen. Dersom valgte/oppnevnte 
representanter går ut av arbeidslivet, endrer status i tillitsvalgtposisjon i eget forbund, eller forbundet 
på annen måte vurderer at det er hensiktsmessig, står forbundet fritt til å endre representanter 
i perioden. Eventuelle endringer meldes LO sentralt for å sikre korrekte lister på landsbasis. 
Regionkonferansen tar oppnevningen til orientering.

LOs lokalorganisasjoner velger sine inntil tre representanter (og tre varerepresentanter) i eget møte for 
lokalorganisasjonenes to representanter til regionkonferansen. Dette møtet skal finne sted på samme 
sted og rett i forkant av regionkonferansen. Valgene foretas i tilknytning til første regionkonferanse 
etter LOs kongress og det velges for to år, regionskontoret innkaller til møtet. Det skal tas hensyn 
til kjønnsmessig, etnisk og geografisk fordeling. Dersom valgte representanter går ut av arbeidslivet 
eller endrer status i lokalorganisasjonen, foretas suppleringsvalg. Regionkonferansen tar valgene til 
orientering.

Rådet møtes som hovedregel kvartalsvis. I tillegg til å sende ut protokollen regionalt, skal vedtatte 
protokoller fra regionrådet også sendes LO sentralt til orientering og koordinert videresending til 
forbundene sentralt.

LOs regionleder leder rådet og LOs regionkontor er sekretariat og har det koordinerende og 
økonomiske ansvaret.

LOs regionleder vurderer ut fra et helhetsperspektiv hvem som representerer LO i eksterne råd, utvalg 
og annen representasjon. Ved behov kan regionrådet bli spurt om innspill. Regionkonferansen og 
regionrådet orienteres om avgjørelsen.
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3. Økonomi
Forbundenes dekker reise, diett og tapt arbeidsfortjeneste for sine representanter, regionskontoret 
dekker møtekostnader og eventuelt opphold. 

For lokalorganisasjonenes representanter og regionens representant til LOs representantskap, dekkes 
reise, diett, tapt arbeidsfortjeneste og opphold fra regionskontoret.

4. Endringsfullmakt
Det tilligger LOs sekretariat å fastsette retningslinjer for LOs regionråd.

Sist endret i sekretariatet 20. mai 2019
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