
LM-sak 10.b/2019 Fastsetting av kontingent 

Landsstyret innstiller for landsmøtet:  

Landsmøtet vedtar: 1 

1. Kontingent for yrkesaktive medlemmer settes til 1,55% av brutto lønn. Øvre grense 2 
for kontingenttrekk tilsvarer lønnstrinn 66 i Hovedtariffavtalen mellom staten og LO 3 
Stat. Dette er gjeldende fra 01.01.2020. 4 
  5 
2. Landsstyret vedtar kontingentsats for de øvrige medlemskategoriene.  6 

  7 
3. Landsstyret skal i landsmøteperioden gjennomføre en samlet utredning av 8 
kontingentinntekter og -styring.  9 
 10 

4. Landsstyret gis fullmakt til, på bakgrunn av utredningen i pkt. 3, å vurdere 11 
muligheten for ytterligere kontingentreduksjon i forbindelse med de årlige 12 
budsjettbehandlingene. 13 
  
Saksfremstilling: 

Landsmøtet vedtok i 2010 og 2015 følgende:   
«Ordinær kontingent er 1,6 prosent av brutto regulativ lønn inntil ltr. xx i Statens 
lønnsregulativ. Medlemmer med høyere inntekt enn dette betaler kontingent 
tilsvarende 1,6 prosent av ltr. xx i Statens lønnsregulativ». 
 
Forbundskontoret har, i alle år, bedt arbeidsgiverne (trekkstedene) trekke kontingent 
av FO-medlemmene i samsvar med dette vedtaket. Dette kommuniseres til 
arbeidsgiverne ved trekkbrev to ganger i året. Dersom FO får vite at det er trukket for 
høy kontingent av et medlem, betaler vi for mye innbetalt kontingent tilbake til 
medlemmet. Denne praksisen vil fortsette.  
 
Rapporter fra medlemssystemet i FO sentralt viser at forbundet hver uke foretar 
tilbakebetaling av for mye trukket kontingent til medlemmer som varsler oss om dette. 
Denne rutinen vil fortsette uansett årsak til for mye trukket kontingent. Dagens 
praksis betyr at medlemmet selv må varsle FO sentralt om for høyt kontingenttrekk. 
Dette medfører venting på tilbakebetaling for medlemmet og er en tidkrevende 
manuell oppgave for FO sentralt.   
 
Det viser seg at arbeidsgivernes lønnssystemer ikke klarer å forholde seg til FOs 
definisjon av hva som skal trekkes i kontingent. Dette framtvinger en endring av 
trekkpraksis i FO – som landsmøtet bes ta stilling til.   
 
Behov for en ny praksis 
Det er ikke gunstig at FOs medlemmer utsettes for en praksis der de trekkes i 
kontingent i strid med hva FOs landsmøte har vedtatt. Derfor må FO finne en ny 
praksis. Dette må være - en praksis som ikke utsetter medlemmene våre for 
feilaktige trekk på grunn av arbeidsgivers lønnssystemer. Samtidig må det være en 
praksis som er forståelig for både arbeidsgiver som foretar trekket og for medlemmet.  
 



Begrepet som benyttes i forbindelse med kontingenttrekk i sammenlignbare 
fagforeninger er prosenttrekk av brutto lønn. Dette er praksis hos Fagforbundet, 
Norsk Sykepleierforbund (NSF), Utdanningsforbundet og Delta. Brutto lønn forstås 
som all lønn før skatt. Enkelte arbeidsgiveres praksis avviker også fra denne 
forståelsen. 

 
En praktisk konsekvens av å innføre kontingenttrekk av brutto lønn, er at 
streikebidraget får tilsvarende beregningsgrunnlag. Ingen tillegg holdes utenom når 
streikebidrag skal beregnes. 
 
Makskontingent 
Det som har vært normalt i FO er at makskontingenten er blitt øket. Fra 2006 var den 
knyttet til ltr. 58. I 2010 ble den knyttet til ltr. 62, og i 2015 ble den hevet til ltr. 66. 
Denne gangen foreslår vi å fryse makskontingenten for at det ikke skal gi 
uforholdsmessige store kontingentøkninger for enkeltmedlemmer. 
 
Konsekvenser av endret trekkpraksis 
FO forventer å hente inn 170 000 000 kroner i kontingent i 2020 fra våre yrkesaktive 
medlemmer når trekkprosenten følger dagens trekkpraksis. Hvordan ny trekkpraksis 
vil slå ut både for medlemmer og for FO er høyst usikkert. For å redusere 
usikkerheten er det behov for en utredning, og på bakgrunn av denne utredningen 
kan eventuelt ytterligere reduksjon vurderes. 
 
En trekkprosent på 1,55 kan anslagsvis gi en inntektsreduksjon på 5 millioner kroner. 
Landsstyret vurderer at det vil være for stor økonomisk risiko med å ta 
trekkprosenten ytterligere ned uten ytterligere utredning. 
 
Landsstyret har gjort noen anslag på hva ytterligere reduksjon av trekkprosenten vil 
kunne bety: 

• En trekkprosent på 1,5 vil utgjøre et inntektstap på anslagsvis 11 millioner 
kroner pr. år. 

• En trekkprosent på 1,45 vil utgjøre et inntektstap på anslagsvis 16 millioner 
kroner pr. år. 

• En trekkprosent på 1,3 vil utgjøre et inntektstap på anslagsvis 30 millioner 
kroner pr. år. 

• En trekkprosent på 1,15 vil utgjøre et inntektstap på anslagsvis 55 millioner 
kroner pr. år. 

• En trekkprosent på 1 vil utgjøre et inntektstap på anslagsvis 65 millioner 
kroner pr. år. 

 
 
Konsekvenser for enkeltmedlemmer 
Stikkprøver på alle sentrale tariffområder viser at endret trekkgrunnlag ikke gir store 
utslag. De største utslagene landsstyret har funnet er en kontingentøkning på 60 
kroner i måneden, dersom arbeidsgiver trekker i tråd med ny trekkprosent. Dette 
eksempelet er hentet fra Bufetat. Selv ikke dette har vi på nåværende tidspunkt noen 
garanti for. Når selv ikke bruttolønn praktiseres likt hos ulike arbeidsgivere innenfor 
samme tariffområde, er dette utfordrende.  
 
Andre kontingentsatser 



I tråd med tidligere praksis anbefales landsmøtet også denne gangen å overlate 

fastsetting av medlemskontingent for ikke yrkesaktive medlemmer, B-medlemmer, 

studenter og pensjonister til landsstyret. 

Behov for ytterligere utredning 

I arbeidet med fastsetting av kontingent er det blitt tydelig for landsstyret at det er 

behov for ytterligere utredning av kontingentinnkreving og styring. Vi foreslår derfor at 

påtroppende landsstyre pålegges dette i kommende landsmøteperiode. Dersom 

denne utredningen viser så stor grad av tilfeldighet og lite systematikk fra 

arbeidsgiverne som vi kan anta, vil det være behov for å vurdere dette også som en 

tvistesak mot arbeidsgiverorganisasjonene. 

Muligheter for ytterligere kontingentreduksjon 

Landsstyret gis fullmakt til, i forbindelse med budsjettbehandlingene i 

landsmøteperioden, å vurdere mulighet for ytterligere kontingentreduksjoner. Dette 

kan ikke landsstyret få vurdert før det er foretatt en ytterligere vurdering, og etter at 

man har sett konsekvensen av den nye kontingentpraksisen. Første 

budsjettbehandling hvor dette kan gis en reell vurdering er i budsjett 2021. 


