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SAKSPRESENTASJON

Fremme eventuelle endringsforslag til Norsk studentorganisasjons (NSO) vedtekter som skal
behandles på landsmøtet 2017.

8
9
10
11
12

Forslag 1-7: Fra faglige komiteer til felles fagråd
Som en oppfølging av rapporten fra adhockomiteen for utredning av de faglige komiteene, og
drøftingen av saken på sentralstyremøte 2 den 20. november, har arbeidsutvalget (AU) utarbeidet
forslag til en ny formulering i vedtektene som ivaretar ønskene fra sentralstyret om endret
organisering av de faglige komiteene.
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På sentralstyremøte 6 ble det fattet følgende vedtak:
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Sentralstyret vedtar at alternativ 2 [fra rapporten til AFK] skal følges opp av påtroppende
sentralstyre og legger frem forslag til landsmøtet 2017.
Modellen som foreslås er som følger:
1. Studentene i de overordnede fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
(UHR) utgjør til sammen NSOs fagråd (i det følgende omtalt som fagrådet).
2. Fagrådets oppgave er å representere NSO i UHRs overordnede fagstrategiske enheter, og
være et rådgivende organ for NSO i fagspesifikke spørsmål.
3. Sentralstyret oppnevner kandidatene til de fagstrategiske enhetene på siste
sentralstyremøte for perioden. AU supplerer deretter til ledige plasser, tilsvarende dagens
praksis med de faglige komiteene.
4. Sentralstyret vedtar årlig et mandat for det påtroppende fagrådet etter innspill fra det
avtroppende fagrådet.
5. Arbeidsutvalget kaller inn til møter i fagrådet, slik at dette ansvaret ikke faller på
enkeltpersoner i fagrådet.
6. Fagrådet avleverer en årlig sluttrapport til sentralstyret.
7. Det kan opprettes arbeidsgrupper som jobber med spesifikke oppgaver fra mandatet, slik at
ikke rådet må samles oftere enn nødvendig (dette punktet trenger nok ikke å
vedtektsfestes, i og med at ingenting hindrer opprettelsen slike arbeidsgruppen med
dagens vedtekter).
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Som regel stiller det studenter til utvalgene kort tid før møtene. Derfor er det viktig for NSO å
kunne behandle kandidaturene fortløpende. Før 1. juli er det sjelden kandidater til å fylle alle
plassene i et utvalg; de fleste oppnevningene skjer gjennom supplering utover høsten.
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Med denne modellen går en bort fra dagens skille mellom det å være medlem av en faglig komite
(intern) og å representere NSO i UHR (ekstern). I stedet for å basere seg på at medlemmer fra de
faglige komiteene stiller til utvalg i UHR, er det automatikk i at dersom du oppnevnes til et av de
fagstrategiske enhetene i UHR, så er du også en del av NSOs fagråd. Modellen garanterer en
kobling mellom det fagspesifikke arbeidet som skjer i NSO og UHR, og knytter sammen alle
studentene som jobber med slike spørsmål. Det skaper også en tettere kobling mellom NSO
sentralt og arbeidet som skjer nasjonalt i UHR.
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Med dagens modell for faglige komiteer må medlemmene oppnevnes i to omganger for å
representere NSO i UHR: Først til den faglige komiteen, og deretter til det tilknyttede utvalget i
UHR. Med den foreslåtte modellen forenkles prosessen ved at oppnevningen til begge deler skjer i
én og samme omgang.
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Rådet får videre en funksjon som rekrutteringsarena for andre verv i NSO. En stor del av
studentene som stiller til utvalgt i UHR er rekruttert direkte fra fagmiljøene på institusjonene. Når
disse studentene blir en integrert del av NSOs struktur gjennom fagrådet, blir veien kortere for å
stille til andre verv i NSO sentralt. Slik imøteses bekymringen som flere har ytret om et fravær av
dagens faglige komiteer kan svekke rekrutteringsgrunnlaget for andre tillitsverv i NSO.
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Forslag 8 – Frist for å søke om medlemskap
I dag er det ingen frist for når et studentdemokrati må søke om medlemskap for å få
representasjon på landsmøtet i NSO. Samtidig krever vedtektene at delegatfordelingen skal
sendes ut sammen med kunngjøringen, 14 uker før landsmøtet. Nå som antallet delegater i
landsmøtet er låst til 181, betyr det at hele delegatfordelingen må beregnes på nytt dersom
organisasjonen velger å ta opp et nytt medlem.
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Det er viktig å ha delegatfordelingen til landsmøtet klar så tidlig som mulig, slik at medlemmene
kan velge sine delegater. Det foreslås derfor at det settes en frist til 1. oktober for å søke
medlemskap, dersom medlemmet skal ha delegater på landsmøtet påfølgende år. Da rekker
sentralstyret å behandle søknaden før kunngjøringen av landsmøtet, og medlemmene får i god tid
vite hvor mange delegater de må velge.
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Forslag 9 – Vilkår for å behandle vedtektene
I henhold til dagens § 16.3 er landsmøtet forpliktet til å behandle vedtektene dersom det kommer
minst ett endringsforslag. Så langt har vedtektene vært oppe til behandling på hvert eneste
landsmøte.
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Slik det er i dag løftes ikke andre dokumenter i NSO på hvert landsmøte. Skal man for eksempel
levere endringsforslag til en plattform må plattformen først meldes som sak til landsmøtet.
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Praksisen med årlig revidering av vedtektene fører til at organiseringen av NSO ofte endres før det
er opparbeidet erfaring med en eksisterende løsning.
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Det foreslås derfor at det annethvert år åpnes for å levere endringsforslag til vedtektene.
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Løsningen bidrar til en mer forutsigbar organisering, og begrenser hvor store ressurser
organisasjonen trenger å bruke på vedtektsarbeid og omorganisering.
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Dissens 1
Mindretallets dissens ved Øystein Parelius og Christine Adriane Svendsrud:
Mindretallet i AU mener det er problematisk å innskrenke medlemmenes mulighet til å levere
endringsforslag på NSOs vedtekter. Vi mener problematikken ved at organisasjonen bruker mye
tid på å diskutere vedtekter og organisasjon i stedet for politikk endres gjennom kultur og ikke
innskrenkede rettigheter.
Det er videre uheldig om landsmøtet potensielt må bryte med gjeldende vedtekter vedtatt av
landsmøtet. Dersom man foregående år vedtok endringer som førte til uforutsette konsekvenser
eller tvetydige tolkninger, er det ubeleilig om man må vente ytterligere ett år på å få rettet dette
opp eller presisere/utdype disse.
Det er og høy turnover i organisasjonen, og det er være synd om man ikke kan benytte seg av
den organisatoriske kompetansen som til enhver tid er representert på landsmøtet fordi
vedtektene ikke åpner for dette.
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Forslag 10 – Prioriterte vara til sentralstyret
På landsmøtet i 2016 ble det besluttet at valg av varaer til sentralstyret skal gjennomføres separat
fra valget av de faste sentralstyremedlemmene.
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En konsekvens av endringen ble at bestemmelsen om at varaer skal velges i prioritert rekkefølge
forsvant. Dermed er det nå ingen mekanisme i vedtektene som regulerer hvem av varaene som
skal kalles inn først, dersom ett eller flere faste sentralstyremedlemmer melder forfall. Derfor
forslås det å få inn en bestemmelse om at varaene velges i prioritert rekkefølge.
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Forslag 11 – Redaksjonelt om valg til sentralstyret
Det foreslås å stryke bestemmelsene om valg til sentralstyret som allerede er ivaretatt av
retningslinjene for preferansevalg.
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INNSTILLING
Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene på vegne av sentralstyret.
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vedlegg 1

VEDLEGG 1: EVENTUELLE ENDRINGSFORSLAG
Forslag nr. Redaksjonelt
1
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
8

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Alle
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Kapittel 8 Faglige komiteer
§ 8.1 Norsk studentorganisasjons faglige komiteer
De faste faglige komiteene er:









Faglig komite for humanistiske fag
Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag
Faglig komite for teknologi- og realfag
Faglig komite for juridiske fag
Faglig komite for helse- og sosialfagutdanning
Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
Faglig komite for økonomisk-administrative fag
Faglig komite for kunst- og designfag

§ 8.2 Sammensetning
Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra
komiteen før valgperioden er over.
Valg av faglige komiteer er regulert i §13.8.2.
§ 8.3 Myndighet
De faglige komiteene kan fremme saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og
direkte til arbeidsutvalget. Komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens
ansvarsområde, men har ikke innstillingsrett i slike saker til landsmøtet eller
sentralstyret. Komiteene kan selv konstituere en nestleder. De faglige komiteene
rapporterer til arbeidsutvalget.
Endring
Eventuell ny tekst
Kapittel 8 Norsk studentorganisasjons fagråd
§ 8.1 Sammensetning
Studentrepresentantene som NSO oppnevner til de fagstrategiske enhetene i
Universitets- og høgskolerådet (UHR) utgjør NSOs fagråd.
Valg av studentrepresentanter til de fagstrategiske enheten er regulert i § 13.8.2.
8 sider

§ 8.2 Myndighet
Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. Fagrådet kan fremme
saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget, og direkte til arbeidsutvalget. Fagrådet
skal høres i saker som vedrører dets ansvarsområder, men har ikke innstillingsrett i slike
saker til landsmøtet eller sentralstyret. Fagrådet rapporterer årlig til sentralstyret.
Arbeidsutvalget har ansvar for å kalle inn til møter i fagrådet.
Forslagstillers begrunnelse
Forslaget er en oppfølging av utredningen av organiseringen av de faglige komiteene
som ble gjort i 2016. Sentralstyret satt ned en egen komite som leverte en anbefaling om
å samle funksjonene til dagen faglige komiteer til et felles råd, som samtidig blir et
samlingssted for tillitsvalgte i de overordnede fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet (UHR).
Med den foreslåtte modellen går en bort fra dagens skille mellom det å være medlem av
en faglig komite (intern) og å representere NSO i UHR (ekstern). I stedet for å basere
seg på at medlemmer fra de faglige komiteene stiller til utvalg i UHR, blir det automatikk i
at dersom du oppnevnes til et av de fagstrategiske enhetene i UHR, så er du også en del
av NSOs fagråd.
Modellen gir fagrådet en klart definert rolle i organisasjonen og garanterer en kobling
mellom det fagspesifikke arbeidet som skjer i NSO og UHR. Modellen knytter sammen
alle de tillitsvalgte studentene som jobber med slike spørsmål på nasjonalt nivå.
Forslaget må ses i sammenheng med forslag 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
3
Forslag nr. Redaksjonelt
2
Forslagstiller

Paragraf nr.
3.2.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
§ 3.2.3 Mandat for komiteer i NSO
Mandatet for komiteer i NSO fastsetter det politiske arbeidet for de faglige og politiske
komiteene. Komiteene skal høres i arbeidet med eget mandat og høringssvarene skal
opp til formell behandling når mandatet vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 3.2.3 Mandat
Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene. Disse skal høres i
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arbeidet med mandatet. Høringssvarene skal opp til formell behandling når mandatet
vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at sentralstyret vedtar mandatet både for de politiske komiteene òg for
fagrådet, slik at arbeidet lettere kan settes i sammenheng med handlingsplanen og
øvrige politiske prioriteringer for NSO.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
4
Forslag nr. Redaksjonelt
3
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
§ 13.8.2

Avsnitt nr.
Hele

Setning nr.
Alle
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
§ 13.8.2 Faglige komiteer
Komiteledere velges ved separate valg. Medlemmene velges samlet. Det velges tre
varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver av komiteene.
Øvrige bestemmelser vedrørende faglige komiteer er regulert i kapittel 8.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 13.8.2 Fagstrategiske enheter
Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet. Det velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver enhet.
Øvrige bestemmelser vedrørende studentrepresentantene i de fagstrategiske enhetene
er regulert i kapittel 8.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
5
Forslag nr. Redaksjonelt
4
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
4.5.2

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
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Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]
Én representant fra hver av de faglige komiteene
Endring
Eventuell ny tekst
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:
[…]


Én studentrepresentant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og
høgskolerådet

Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Det foreslås at én representant fra hver av fagstrategiske enhetene får observatørstatus i
landsmøtet for å sikre representasjon fra hele bredden av fagmiljø.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
6
Forslag nr. Redaksjonelt
5
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
5.3

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver


Valg av faglige komiteer

Endring
Eventuell ny tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
Valg av studentrepresentanter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
7
Forslag nr. Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.
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6
Nei
Forslagstiller

10.3.2

1

1
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Ledere av de faglige komiteene
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
8
Forslag nr. Redaksjonelt
7
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
10.3.4

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
medlemmer av de faglige komiteene.
Endring
Eventuell ny tekst
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet.
Forslagstillers begrunnelse
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Valgkomiteen bør være involvert i rekrutteringsarbeidet fordi det bidrar til at
organisasjonen finner flere gode kandidater til utvalgene.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
9
10
Forslag nr. Redaksjonelt
8
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1
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Opprinnelig tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt
flertall.
Tillegg
Ny setning
Eventuell ny tekst
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved
utdanningsinstitusjonen. For at studentorganet skal få delegater på første ordinære
landsmøte påfølgende år, må søknaden om medlemskap være arbeidsutvalget i hende
før 1. oktober. Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt flertall.
Forslagstillers begrunnelse
På grunn av måten delegatfordelingen beregnes med Sainte-Laguës metode, kan det
ikke lenger gjøres endringer i antall medlemmer eller studenttallene etter at
delegatfordelingen er foretatt, uten å foreta hele beregningen på nytt.
Skulle et nytt medlem tas opp etter kunngjøringen av delegatfordelingen til landsmøtet,
fører det nødvendigvis til at minst ett annet medlem får færre delegater enn de ble
opprinnelig ble forespeilet.
Det foreslås å sette frist 1. oktober for å søke medlemskap, fordi sentralstyret da rekker
å behandle alle innkomne søknader før delegatfordelingen må sendes ut sammen med
kunngjøringen av landsmøtet.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
11
Forslag nr. Redaksjonelt
9
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
16.3

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Vedtektene behandles på landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer.
Endring
Eventuell ny tekst
§ 16.3 Vedtektsendringer
Vedtektene behandles på annethvert ordinære landsmøte dersom det er kommet inn
forslag til endringer.
Forslagstillers begrunnelse
Det foreslås å løfte vedtektene for behandling på annethvert landsmøte. Det er fordi
dagens praksis med årlig revidering av vedtektene gjør at organiseringen av NSO ofte
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endres før det er opparbeidet tilstrekkelig erfaring med en eksisterende løsning.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
12
13

Dissens 1

14
15

Et mindretall bestående av Christine A. Svendsrud og Øystein Parelius ønsker ikke å
vedta forslag 9.

16
Forslag nr. Redaksjonelt
10
Nei
Forslagstiller

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Vara velges i egen blokk.
Endring
Eventuell ny tekst
Vara velges i egen blokk og i prioritert rekkefølge.
Forslagstillers begrunnelse
På landsmøtet i 2016 ble det besluttet at valg av varaer til sentralstyret skal velges i
egen blokk, uavhengig av valget av de faste sentralstyremedlemmene. Med endringen
falt bestemmelsen om at varaer skal velges i prioritert rekkefølge ut.
Det foreslås at varaer til sentralstyret skal velges i prioritert rekkefølge, slik at en kan vite
hvem av dem som skal kalles inn ved forfall.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
17
Forslag nr. Redaksjonelt
11
Ja
Forslagstiller

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.

Setning nr.
Institusjon/komite

Opprinnelig tekst
Så lenge kravet om representasjon ikke er oppfylt flyttes første kandidat som oppfyller ett
eller flere av de manglende kriterier øverst på listen. Hvis alle kriterier er oppfylt, eller
ingen kandidater oppfyller manglende kriterier, avsluttes valget.
Valget gjennomføres i henhold til organisasjonens retningslinjer for preferansevalg.
Strykning
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Eventuell ny tekst
Ingen
Forslagstillers begrunnelse
Setningene om krav til representasjon foreslås strøket fordi retningslinjene for
preferansevalg allerede sikrer at disse kravene blir oppfylt. Metoden for gjennomføring
av valget trenger ikke reguleres både i vedtektene òg i retningslinjene.
Å stryke setningene innebærer ikke en endring, men er en videreføring av gjeldende
praksis, slik den er beskrevet i retningslinjene for preferansevalg (pkt. 22-28).
Avsnittet om at valget skal gjennomføres i henhold til retningslinjene foreslås samtidig
strøket fordi det allerede står i § 13.3 Valgmåte.
Vedtektskomiteens vurdering
Vedtatt / Avvist
18
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