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§ 1 Navn 

 

Miljø og Utvikling i Delta 

 

§ 2 Formål 

 
Miljø og Utvikling er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon i Delta. 

 

Miljø og Utvikling skal: 

1 Ivareta medlemmenes yrkesfaglige - og utdanningsmessige interesser 

2 Arbeide for medlemmenes anseelse og yrkesfaglige standard 

3 Arbeide for deres lønns- og arbeidsvilkår gjennom Delta  

 
 

 

§ 3 Medlemskap 
 

Som medlemmer i Miljø og utvikling kan opptas arbeidstakere som arbeider med regional og 

lokal planlegging, forvaltning, miljø og utvikling. 

 
Medlemmene inngår i Deltas lokale ledd. 

 

 

§ 4 Kontingent 

 
Medlemmene betaler kontingent til Delta etter gjeldende kontingentsatser. 

Ekstrakontingent kan fastsettes av Miljø og Utviklings landsmøte. 

 

 

§ 5 Landsmøtet 

 
Landsmøtet er Miljø og Utviklings øverste myndighet. 

 

Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år innen 31. mai.  Innkalling og saksliste til 

landsmøtet må være sendt landsmøtedelegatene senest en måned før landsmøtet avholdes. 

Forslag til saker som skal behandles på landsmøtet må være styret i hende innen 1. januar. 

 

Landsmøtet skal behandle: 

 

1.    Konstituering 

1.1 Navneopprop 

1.2 Valg av dirigent(er) 

1.3 Valg av sekretær(er) 

1.4 Godkjenning av innkalling 

1.5 Godkjenning av dagsorden 

1.6 Godkjenning av forretningsorden 

1.7 Valg av protokollkomite 
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2.    Landsstyrets beretninger 

3.    Revidert regnskap 

4.    Innkomne forslag 

5.    Handlingsplan for kommende landsmøteperiode 

6.    Landsstyrets forslag til rammebudsjett, deriblant overføringer til 

         Fylkesavdelingene 

7.    Valg 

7.1 Valg av leder 

7.2 Valg av 4 styremedlemmer med funksjonstid 3 år  

7.3 Valg av 2 varamedlemmer med funksjonstid 3 år 

7.4 Valg av representanter til Deltas landsmøte og Representantskap 

7.5 Valg av valgkomite 3 faste + 2 varamedlemmer. 

    

 

Valg skjer skriftlig hvis noen delegat krever det eller det er mer enn ett forslag.  Leder velges 

særskilt og med absolutt flertall.   
 

Revisor reviderer regnskapet. 

 

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker det 

eller Deltas hovedstyre finner det nødvendig.  Ekstraordinært landsmøte må innkalles med 

minst 4 ukers varsel, og kan bare behandle saker som er oppført i innkallingen. 

 

Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med alminnelig 

flertall når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 

 

 

§ 6 Representasjon 

 
Landsmøtet er Miljø og Utviklings høyeste myndighet og består av landsstyret og 2 delegater 

fra fylker med 20 medlemmer eller mer, fylker som har under 20 medlemmer har 1 delegat. 

Landsstyret har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap. I tillegg har 

representanter fra Delta tale- og forslagsrett 

 

§ 7 Landsstyret 

 
Landsstyret skal bestå av 5 medlemmer inklusiv leder. 

Landsstyret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. 

 

Landsstyret skal lede Miljø og Utvikling i overensstemmelse med disse vedtekter, iverksette 

beslutninger truffet av landsmøte og ivareta medlemmenes interesser i overensstemmelse med 

de nevnte formål i § 2.  Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene, 

herunder leder eller nestleder er til stede.  Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall.  

Ved stemmelikhet har leder, eventuelt nestleder, dobbelstemme.  Landsstyret innkalles til 

møte når leder eller halvparten av styrets medlemmer krever det. 

 

 

 

 



4 

 

§ 8 Fylkesavdelinger 
 

Miljø og Utvikling bør ha fylkesavdelinger i hvert fylke. Fylkesavdelingen er bindeledd 

mellom medlemmene og landsstyret.  Fylkesavdelingene skal fremme Miljø og Utviklings 

formål på lokalplanet og samarbeide med Delta lokalt. 

 

 

§ 9 Utelukkelse 
 

Medlemmer som handler i strid med Miljø og Utviklings vedtekter, eller på annen måte er til 

skade for Miljø og Utvikling, kan utelukkes fra Miljø og Utvikling av Miljø og Utviklings 

landsstyre.  Melding om utelukkelse skal gis skriftlig.  Landsstyrets avgjørelse kan ankes til 

landsmøtet.  Medlemmet står utenfor Miljø og Utvikling et medlem er aktuelt.  I tilfelle Miljø 

og Utvikling selv fatter vedtak om utelukkelse skal vedtaket oversendes Deltas Hovedstyre. 

 

 

§ 10 Vedtektsendring 
 

Endring av disse vedtekter kan kun gjøres på landsmøtet og skal godkjennes av Deltas 

hovedstyre.  Forslag til endring fremsettes som landsmøtesak.  Vedtektsendringer vedtas med 

2/3 flertall. 

 

 

§ 11 Oppløsning 
 

Oppløsning av Miljø Og Utvikling kan bare foretas på ordinært landsmøte.  Oppløsning 

krever 3/4 flertall. 

Ved oppløsning av Miljø og Utvikling vil samtlige medlemmer stå som enkeltmedlemmer i 

Delta. 

 

Når spørsmålet om oppløsning behandles, skal representanter fra Delta delta med tale- og 

forslagsrett  

 

Alle eiendeler og aktiva tilfaller Delta. 

 

 

§ 12 Godkjenning 
 

Disse vedtekter er vedtatt på Miljø og utviklings landsmøte 30.09.2020 og godkjent av 

hovedstyret i Delta i sak ………... 

 

Vedtektene er i samsvar med og underlagt Deltas vedtekter. 

 


