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Valg av representanter til LO-kongressen 2022 
 
I Trøndelag skal det velges fire representanter og fire vararepresentanter i rekke til  
LO-kongressen 30. mai – 3. juni 2022. Fagforeningene inviteres til å sende inn forslag. 
 
Representantene skal velges fra gamle Sør-Trøndelag med tre representanter og tre 
vararepresentanter i rekke og fra gamle Nord-Trøndelag med en representant og en 
vararepresentant.  Det vises her til vedtaket Kongressen gjorde i 2017 vedr. representantskapet  
(§7-2, merknaden på slutten): «Merknad: I de tilfeller to fylker slås sammen skal representasjon 
opprettholdes som tidligere for resten av kongressperioden. Det samme gjelder ved 
forbundssammenslutninger.» Ut fra dette legger vi til grunn at dette også gjøres gjeldene for representasjon 
på Kongressen. 
  
I tillegg til dette vedtaket, viser vi til at det i regler for valg av representanter og vararepresentanter fra 
fylkene til LOs Kongress og Representantskap, punkt 5 står følgende: «5. Regionrådet skal foreta innstilling 
på representant(er) og vararepresentant(er) blant de nominerte kandidater fra fagforeningene.  
Det skal da tas hensyn til geografisk fordeling, yrkesgrupper, kjønn og alder. For å bli valgt og for å 
kunne møte på Kongressen og Representantskapet, må vedkommende ha sitt arbeid eller bosted i det fylket 
valget gjelder. Dersom det skjer endringer i kongressperioden slik at vilkåret ikke lenger er oppfylt, rykker 
vararepresentanten opp som fast medlem med mindre fylkeskonferansen treffer særskilt vedtak om at den 
valgte representanten likevel skal fortsette ut kongressperioden. Fylkeskonferansen foretar nødvendige 
suppleringsvalg.» 
 
Vi ber forslagstillerne (fagforeningene i Trøndelag) gjennomgå valgregler (vedlagt) nøye,  
og benytte nominasjonsskjema (vedlagt). Skjemaet skal underskrives av fagforeningens leder og 
sekretær/eller styremedlem. 
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Frist for innsendelse av forslag er satt til 19. januar 2022 på mail trondelag@lo.no. 
 
Forslag som kommer inn etter den tid, vil ikke bli tatt med i nominasjonen.  
  
Valg av fylkets representanter og vararepresentanter i rekke vil bli avholdt på 
LOs regionkonferanse 14. - 15. februar 2022.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
LO Trøndelag 
Kristian Tangen 
(sign.) 
 
 
Tone A. Vorseth Graneggen  
(sign.)  
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
 
 
 
Vedlegg: - Regler for valg av representanter og vararepresentanter fra fylkene til  
                   LOs kongress og Representantskap 
                 - Fylkenes representanter 2022 
                 - Nominasjonsskjema 
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