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§ 1 

Organisasjonsområde 

Nordiske Fengselsfunksjonærers Union er en nordisk samarbeidsorganisasjon 
for Dansk Fængselsforbund, Islandske Fangevakters Forbund, Norsk Fengsels- 
og Friomsorgsforbund, SEKO, Facket for Service och Kommunikation, Sverige 
og Vankilavirkalijain Liitto r.y., Finland. 

  

Tilslutning til Unionen kan, etter søknad og godkjennelse av 
representantskapet, gis forbund som organiserer arbeidstakere innen 
kriminalomsorg/fengselsvesen og tilhører de respektive lands LO og eller 
Statstjenestemannskartell. 

  

§ 2 

Formål 

Unionens formål er å bistå medlemsorganisasjonene med råd og opplysninger i 
faglige, sosiale og økonomiske spørsmål, samordne og bedre 
utdanningstilbudene for medlemmene, avholde kurs hvert tredje år, og ved 
konflikter støtte berørte medlemsorganisasjoner moralsk og økonomisk. 

NFU skal søke å påvirke myndighetene slik at arbeid med straffedømte i 
rehabiliterende sammenheng blir høyere prioritert. 

  



§ 3 

Unionens hedersmerke 

Nordiske Fengselsfunksjonærers Union's hedersmerke tildeles personer som på 
en særlig betydningsfull måte har bidratt til nordisk samarbeid på det 
kriminalpolitiske området, eller som på annen måte har bidratt til å fremme 
organisasjonens arbeid. 

Utmerkelsen tildeles av sekretariatet, etter initiativ, eller etter forslag fra det 
enkelte medlemsforbund. Hedersmerket overrekkes ved en spesiell anledning 
av en representant fra sekretariatet. 

  

Tildelinger av hedersmerket tas inn i protokollen fra møtet og i Unionens 
årsberetning. 

Unionens administrasjon fører register over personer som er tildelt merket. 

  

Unionens utøvende organer. 

Unionens utøver sin virksomhet gjennom følgende organer: 

1. Arbeidsutvalget. 

2. Sekretariatet. 

3. Representantskapet. 

  

  

§ 4 

Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget består av Unionens leder og nestleder. Sekretær/kasserer 
tiltrer arbeidsutvalget under møter. Arbeidsutvalget har til oppgave å lede 
Unionens daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og vedtak av 
representantskapet og sekretariatet. 

  



Arbeidsutvalget gis beslutningsmyndighet til å godkjenne innbydelser til 
Unionens møter og fastlegge hvem som skal representere Unionen. 

Innkalle til møter i sekretariatet og fastlegge saksliste for slike møter i samsvar 
med bestemmelsene i vedtektene. 

  

  

§ 5 

Sekretariatet 

Sekretariatet består av en representant fra hver av de tilsluttede 
organisasjonene. Representanten oppnevnes av ledelsen i den enkelte 
medlemsorganisasjon. 

  

Sekretær/kasserer oppnevnes av den medlemsorganisasjon som har lederen. 
Sekretær/kasserer deltar i sekretariatets møter med tale- og forslagsrett, men 
har ikke stemmerett. 

Sekretær/kasserer skal føre Unionens protokoll og regnskap og påse at utskrift 
fra protokollen blir sendt medlemsorganisasjonene. 

Sekretariatet avholder møte minst en gang om året. I år hvor 
representantskapet holder møte kan sekretariatsmøtet sløyfes, dersom 
forholdene ligger til rette for det. Sekretariatet innkalles av lederen, etter 
vedtak av arbeidsutvalget. 

  

Sekretariatet skal på ett årlig møte behandle følgende saker: 

1. Skriftlig rapport om Unionens virksomhet. 

2. Skriftlig rapport fra medlemsorganisasjonene. 

3. Unionens regnskap, herunder forestå revisjon av regnskapet. 

4. Eventuelle andre saker som følge av vedtektene. 

5. Eventuelle saker etter forslag fra medlemsorganisasjonene. 



Øvrige møter i Sekretariatet behandler de saker som gir grunn til avholdelse av 
møtet. 

  

  

§ 6 

Representantskapet 

Representantskapet består av sekretariatets medlemmer, eller annen oppnevnt 
representant fra medlemsorganisasjonene og ytterligere 2 representanter, 
oppnevnt av og fra den enkelte medlemsorganisasjon. 

Unionens sekretær/kasserer deltar i representantskapets møter med tale- og 
forslagsrett, men har ikke stemmerett. 

Representantskapet holder ordinært møte hvert tredje år. Møtested runderer 
som hovedregel mellom medlemsorganisasjonene. Tid og sted for møtene 
fastsettes av sekretariatet. 

  

På ordinært møte i representantskapet behandles følgende saker: 

1. Beretning om Unionens virksomhet i perioden. 

2. Regnskap for de tre siste kalenderår. 

3. Valg av leder og nestleder. 

4. Godkjennelse av sekretær/kasserer etter innstilling fra vedkommende 
medlemsorganisasjon som har lederen. 

5. Fastsette kontingentens størrelse, godtgjørelser til leder og 
sekretær/kasserer, og diett- reisegodtgjørelse. 

6. Foreta eventuelle endringer av vedtektene, foreslått 
medlemsorganisasjonene, arbeidsutvalget eller sekretariatet. 

7. Eventuelle andre saker etter forslag fra medlemsorganisasjonene, 
arbeidsutvalget eller sekretariatet. 

Saker som ønskes behandlet av representantskapet må være arbeidsutvalget i 
hende innen 3 måneder før representantskapsmøtet holdes. 



Den endelige sakslisten godkjennes av representantskapsmøtet etter innstilling 
fra sekretariatet. 

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes om minst to 
medlemsorganisasjoner eller sekretariatet forlanger det. 

På ekstraordinære møter i representantskapet behandles den sak som gir 
grunn til at slikt møte holdes og eventuelle andre saker som sekretariatet 
bestemmer. 

  

  

§ 7 

Revisjon. 

Revisjon av Unionens regnskaper blir utført av sekretariatet. 

Som revisorer fungerer medlemsorganisasjonenes representanter i 
sekretariatet. 

  

 § 8 

Studier m. m. 

Unionen avholder hvert tredje år kurs i tilknytning til ordinært møte i 
representantskapet, eller til en annen tid som sekretariatet fastsetter. Den 
enkelte medlemsorganisasjon oppnevner selv sine kursdeltakere. 

Dersom kurset avholdes i tilknytning til representantskapsmøtet, har 
kursdeltakerne rett til å delta i representantskapsmøtet med tale- og 
forslagsrett, men har ikke stemmerett. 

Antall deltakere og emner på kurset fastsettes av sekretariatet. 

Unionen vil videre arbeide for å videreutvikle tjenestemannsutveksling og kurs 
(seminarer) på alle plan. 

  

  



§ 9 

Rapporter 

De tilsluttede medlemsorganisasjoner er forpliktet til å levere årsrapport til 
sekretariatet. 

Sekretariatet kan, hos enhver medlemsorganisasjon, innhente opplysninger i 
spesielle saker eller opplysninger som har allmenn interesse for 
fengselstjenesten/ kriminalomsorgen og for Unionens arbeid. 

  

  

§ 10 

Konfliktbidrag 

Dersom noen av Unionens tilsluttede organisasjoner kommer ut i konflikt kan 
den berørte organisasjon underrette sekretariatet og redegjøre for konfliktens 
årsak og omfang. 

Under forutsetning av at konflikten er i samsvar med organisasjonens 
vedtekter og godkjent av de respektive forbunds hovedorganisasjoner, er 
Unionens tilsluttede 

organisasjoner pliktig til å behandle spørsmål om konfliktbidrag dersom den 
organisasjon som er i konflikt ber om det. 

Størrelsen på konfliktbidraget og tid for utbetaling av dette foreslås av 
sekretariatet, og fastsettes av de tilsluttede organisasjoner. 

Forlanger noen det, eller det er grunn til det, kan representantskapet innkalles. 

Konfliktbidraget sendes til Unionens administrasjon og utbetales derfra til den 
organisasjon som er i konflikt. 

  

  

§ 11 

Diett- og reisegodtgjørelse 



a) For deltakelse i arbeidsutvalg, sekretariats- og representantskapsmøter 
tilstås medlemmer av sekretariatet og sekretær/kasserer diettgodtgjørelse 
etter det regulativ som gjelder i det land hvor administrasjonen har sitt sete. 

b) Reise- og oppholdsutgifter til de øvrige representanter i Unionens 
representantskap dekkes av den enkelte medlemsorganisasjon. 

c) Tillitsvalgte og andre medlemmer som etter oppdrag fra arbeidsutvalget, 
sekretariatet eller representantskapet uttas til å representere Unionen, tilstås 
den samme godtgjørelse som nevnt under punkt a. 

d) Representantskapet fastsetter en årlig godtgjørelse til Unionens leder og 
sekretær/kasserer for arbeidet i Unionen. 

  

§ 12 

Kontingent 

Til dekning av utgifter ved Unionens administrasjon, samt utgifter som er en 
følge av Unionens beslutninger, betaler medlemsorganisasjonene en av 
representantskapet vedtatt kontingent. 

Kontingenten er for tiden fastsatt til NOK 6,50 pr. medlem pr. år. 

Endring av kontingentens størrelse må godkjennes av de besluttende organer i 
medlemsorganisasjonene. 

Kontingenten beregnes etter medlemstallet pr. 31. desember året før, og 
innbetales i årets første kvartal. 

  

§ 13 

Utmeldelse 

Utmeldelse av Unionen kan gjøres med 6 måneders varsel. 

En utmeldt organisasjon har ingen krav på Unionens midler, og kan ikke 
unndra seg de forpliktelser som er besluttet før organisasjonens endelige 
utredelse. 

  



§ 14 

Oppløsning av organisasjonen 

Forslag om Unionens oppløsning kan framsettes av tilsluttede organisasjoner 
og sendes skriftlig til sekretariatet, som sender forslaget til alle tilsluttede 
organisasjoner, hvoretter det forelegges representantskapet til avgjørelse. 
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