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Faglege komitear
I fleire år har det vore foreslått endringar i korleis dei faglege komiteane i NSO skal vere
organisert. I førre periode vart det sett ned ein adhockomité som skulle greie ut korleis NSO kan
nytte dei faglege komiteane betre. Komiteen la fram rapporten sin på sentralstyret (SST) sitt møte i
juni 2016. Anbefalinga deira var å samle funksjonane til dagens faglege komitear i eit felles råd,
som samstundes skal vere ein samlingsstad for tillitsvalte i dei overordna fagstrategiske einingane
i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Omgrepet fagstrategisk eining dekker også nasjonale

Fristen for å levere endringsframlegg til NSO sine vedtekter er 9 veker før landsmøtet (20. januar
2017). Innkomne endringsframlegg (utan innstilling) vart sendt ut med innkallinga til landsmøtet
den 27. januar.
Vedtektskomiteen (VTK) handsamar alle innkomne framlegg til vedtektsendringar og innstiller
desse til landsmøtet. Landsmøtet kan med kvalifisert fleirtal vedta endringar i vedtektene.

Årets vedtektskomité har sett med glede på at det er kome så få endringsframlegg. Det er eit teikn
på at organisasjonen over dei siste landsmøta har kome fram til styringsdokument som fungerer
tilfredsstillande på dei fleste område. Det har også gitt komiteen god tid til å diskutere kvart
framlegg. Dei mest omfattande endringsframlegga i år handlar om ei omorganisering frå dagens
faglege komitear til eit fagleg råd, og om valordninga til arbeidsutvalet.
Komiteen er samrøystes i heile innstillinga.
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fakultetsmøte og nasjonale råd i UHR, samt profesjonsråda for andre fag enn helsefag. Til saman
er dette elleve einingar. Samla oppnemner NSO 26-34 studentar til desse. Studentane skal
oppnemnast uavhengig av korleis dei faglege komiteane er organisert.
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Medlemsskap
Sentralstyret har foreslått å sette ein frist for når medlemsskapssøknad må vere arbeidsutvalet i
hende for å få delegatar på landsmøtet i påfølgande kalenderår. Vedtektskomiteen er einig i at det
er fornuftig, og tilrår å vedta framlegg 8-OF. Alternativt bør landsmøtet diskutere om utsatt
medlemsskap er ein ordning som bør innførast, slik at ein studentorganisasjon ikkje blir medlem
før i påfølgande semester. Dersom organisasjonen blir medlem på våren får den altså heller ikkje
rett til tildeling av delegatar på landsmøtet.
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Val til sentralstyret
Sentralstyret legg fram to endringar om val til sentralstyret. Framlegg 10 om at vara blir valt i
prioritert rekkefølgje vurderer vedtektskomiteen til å vere ein retting av intensjonen frå tidlegare, og
bør bli vedteke. Vedtektskomiteen vurderer også framlegg 16 om å la dette tre i kraft umiddelbart
som fornuftig å vedta.
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Val til arbeidsutvalet
Det har kome inn tre framlegg om endring av val til arbeidsutvalet. I fleire år har det kome inn
framlegg om slike endringar, noko som tyder på at dagens ordning ikkje er optimal. Vanlegvis er
framlegget grunngjeve ved at fleire kandidatar til same posisjon i arbeidsutvalet kan bli valt.

Ei slik omorganisering medfører nødvendigvis endringar dei stadene i vedtektene dei faglege
komiteane er nemnt. Vedtektskomiteen meiner adhockomiteens framlegg til organisering bør bli
tatt til følgje, og at endringsframlegg 1-7 bør bli vedteke av landsmøtet.

Medlemslaget ved Fjellhaug internasjonale Høgskole (FIH) er i den situasjonen at det øvste
studentorganet ved institusjonen femnar studentar i både Noreg og Danmark. Framlegget handlar
om å la den norske delen av studentorganet fatte vedtak om innmelding i NSO. Dagens vedtekter
slår fast at det er det øvste studentorganet ved institusjonen som skal fatte slikt vedtak.
Vedtektskomiteen meiner det er eit viktig prinsipp at medlemsskapet er forankra i øvste
studentorgan, og tilrår å avvise framlegg 9.

Sentralstyret foreslår å stryke metoden for gjennomføring av valet i vedtektene, sidan dette står i
retningslinjene for preferanseval. Vedtektskomiteen er einig i at det er unødvendig å ha same tekst
på fleire stader, ikkje minst fordi eventuelle endringar medfører at to dokument må endrast. Sidan
krav til representasjon er slått fast i vedtektene uansett, og kontrollkomiteen skal godkjenne
retningslinjene for preferanseval, meiner komiteen det er forsvarleg å stryke teksten.

Sentralstyrets framlegg 12 handlar om å la alle posisjonar i arbeidsutvalet bli valt separat.
Framlegget har også ei løysing for å handtere situasjonen der ein kandidat vinn fleire enn eitt val.
Framlegg 14 handlar om at leiar og nestleiar skal bli valt separat, medan dei resterande blir valt i
blokk. Vedtektskomiteen vurderer det som uheldig at kandidatar blir valt til noko anna enn dei har
stilt til, og meiner separate val er til organisasjonens beste. Komiteen legg fram fleire framlegg her,
som tek omsyn til både separate val som går føre seg samstundes, og til val som skal gå etter
kvarandre.
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Det er fordelar og ulemper med både separate val og blokkval til arbeidsutvalet. Den største
bekymringa vår for separate val er at store enkeltinstitusjonar kan få større påverknad på kvart
enkelt val enn dei har med val i blokk. Dette må vurderast opp mot ulempene ved dagens ordning,
der ein kan risikere at det blir valt fleire kandidatar som har stilt til same posisjon i arbeidsutvalet.
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Budsjett
Sentralstyret ynskjer å overta delar av ansvaret landsmøtet har over budsjettet til NSO. I dag
vedtek landsmøtet eit rammebudsjett, og sentralstyret vedtek det spesifiserte budsjettet i samsvar
med landsmøtet sitt vedtak. I staden foreslår dei at landsmøtet vedtek eit eigenkapitalmål som
sentralstyret sitt spesifiserte budsjett skal sikte mot, og at sentralstyret set rammene for budsjettet
sjølv.
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Vedtektskomiteen meiner fordelane med separate val er større enn ulempene, og innstiller på at
framlegg 12-OF1 blir vedteke. Sjå meir inngåande grunngjeving i vedtektskomiteen si innstilling til
dei ulike framlegga.

Eit viktig argument i denne saka er justeringane ein må gjere i budsjettet for å kunne følgje opp
handlingsplanen landsmøtet vedtek. I praksis må endringar i handlingsplanen bli votert over to
gonger, sidan mange av desse krev endringar i budsjettet. Liknande framlegg som det som er
fremja har vore oppe til diskusjon fleire gonger tidlegare, og vorte avvist av landsmøtet, men
vedtektskomiteen har likevel innstilt på å vedta dette.

INNSTILLING
Vedtektene reviderast.
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1

VEDLEGG 1: GJELDENDE VEDTEKTER FOR NSO

2

KAPITTEL 1 FORMÅL

3
4
5

§ 1.1 Norsk studentorganisasjon
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge.
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§ 1.2 Norsk studentorganisasjons formål
Norsk studentorganisasjon har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og
rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene
samt å representere sine medlemmer. Norsk studentorganisasjon er partipolitisk uavhengig.

10

KAPITTEL 2 MEDLEMMER

11
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§ 2.1 Medlemmer
Studentorgan ved universiteter og høyskoler i Norge etter universitets- og høyskoleloven § 4-1 (1)
første setning kan søke medlemskap i Norsk studentorganisasjon.
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§ 2.2 Innmelding og utmelding
Vedtak om medlemskap fattes av det øverste valgte studentorganet ved utdanningsinstitusjonen.
Medlemskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt flertall. Avslag i sentralstyret kan av
søker ankes til landsmøtet for endelig vedtak. Ved avslag i landsmøtet kan ny søknad om
medlemskap tidligst fremmes neste sentralstyreperiode. Medlemskapet blir gyldig fra og med
starten av påfølgende semester etter vedtak.
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Vedtak om utmelding fattes av medlemmet. Vedtaket må også stadfestes av samme organ i den
påfølgende virkeperioden til organet før utmeldelsen er gyldig. Medlemskapet er gyldig ut det
semesteret medlemmet har andre gangs utmeldingsvedtak.
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§ 2.3 Endring av medlemskap ved fusjoner
Dersom det skjer endringer som følge av fusjoner av institusjoner hvor studentorgan ved en eller
flere av institusjonene ikke er medlem av NSO må det nye studentorganet søke medlemskap.
Dette gjelder uavhengig av hvordan fusjonen er gjennomført.
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I tilfeller som beskrevet over vil studentorganer som var medlem før fusjon opprettholde sitt
medlemskap ut inneværende valgperiode i henhold til § 13.5 med tilhørende studenttall som
studentorganet representerte i den opprinnelige institusjonen.
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Ved fusjoner hvor alle involverte studentorganer er medlemmer i NSO, videreføres
medlemskapene som ett medlem ved den nye institusjonen.
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§ 2.4 Driftstilskudd
Medlemmene betaler driftstilskudd til NSO. Studenttallet som legges til grunn for beregning av
driftstilskuddet er til enhver tid studenttallet for samme semester foregående år, basert på antall
studenter som betaler semesteravgift ved institusjonen.

15 sider
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Avtale om innbetaling av driftstilskudd fra medlemmer skrives med tilhørende studentsamskipnad,
eller tilsvarende organ der hvor medlemmet ikke er tilknyttet en studentsamskipnad.
Arbeidsutvalget har ansvar for avtalene om driftstilskudd. Ved utmelding har medlemmene ansvar
for å ta kontakt med sin studentsamskipnad angående oppsigelse av avtalen.

40
41

Endringer i driftstilskuddet skal vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall. Endringen trer i kraft
påfølgende kalenderår.
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§ 2.5 Eksklusjon
Medlemmer som over to påfølgende semester ikke betaler driftstilskudd til Norsk
studentorganisasjon kan bli ekskludert. Eksklusjon vedtas av landsmøtet med kvalifisert flertall.
Etter eksklusjon grunnet manglende innbetaling av driftstilskudd kan det tidligst søkes om nytt
medlemskap når uteblitt driftstilskudd er innbetalt. Dette kan avvikes av sentralstyret med 3/4
flertall.

48

KAPITTEL 3 DOKUMENTER

49
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§ 3.1 Styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet
Dokumenter som er vedtatt av landsmøtet er overordnet dokumenter vedtatt av alle andre organer
i organisasjonen. Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har
egne saksforberedende komiteer/grupper.
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Landsmøtet vedtar følgende dokumenter:
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Vedtekter
Prinsipprogram
Handlingsplan
Rammebudsjett
Politiske plattformer

59
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§ 3.1.1 Vedtekter
Vedtektene er overordnet øvrige styringsdokumenter.

61

Behandling av vedtekter er regulert i § 16.3.
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§ 3.1.2 Prinsipprogram
Prinsipprogrammet fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske
prioriteringer. Prinsipprogrammet er overordnet NSOs øvrige politikk.
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Prinsipprogrammet skal behandles hvert 3. år. Landsmøtet kan hvert år velge å åpne
prinsipprogrammet for behandling med kvalifisert flertall.

67
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Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem virkedager før
konstitueringen av landsmøtet. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtes slutt.

69
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§ 3.1.3 Handlingsplan
Handlingsplanen regulerer og prioriterer det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen
og skal være i tråd med prinsipprogrammet, politiske plattformer vedtatt av landsmøtet og
vedtektene.

73

Handlingsplanen behandles hvert år.
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§ 3.1.4 Rammebudsjett
Rammebudsjett er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.
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§ 3.1.5 Politiske plattformer
Politiske plattformer utdyper og definerer organisasjonens politikk på avgrensede saksfelt, og skal
være i tråd med prinsipprogram. Øvrige politiske vedtak fattet av sentralstyret, arbeidsutvalget eller
andre organ skal være i tråd med de politiske plattformene der disse finnes.
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De politiske plattformene skal opp til ny behandling ved behov, men innen 5 år etter siste
behandling på landsmøtet.

82

Gjeldende politiske plattform legges til grunn ved behandling.

83
84

§ 3.2 Styringsdokumenter som vedtas av sentralstyret
Dokumenter som er vedtatt av sentralstyret er kun underordnet dokumenter vedtatt av landsmøtet.
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Sentralstyret vedtar følgende dokumenter:
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Økonomireglement for organisasjonen
Spesifisert budsjett
Mandat for komiteer i NSO
Politiske dokumenter
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§ 3.2.1 Økonomireglement for organisasjonen
Økonomireglementet er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.
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§3.2.2 Spesifisert budsjett
Spesifisert budsjett er beskrevet i Kapittel 15 Økonomi.
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§ 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.
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§ 3.2.3 Politiske dokumenter
Politiske dokumenter utdyper og supplerer NSOs prinsipprogram, politiske plattformer og øvrige
politikk.
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§ 3.3 Øvrige vedtak
Arbeidsutvalget fatter vedtak i saker som ikke er spesifisert til landsmøtet eller sentralstyret.
Vedtak fattet av et lavere organ skal være i tråd med vedtak fattet av høyere organ.

104

KAPITTEL 4 LANDSMØTET

105
106
107

§ 4.1 Myndighet
Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons øverste organ. Landsmøtets forhandlinger er åpne.
Landsmøtet kan, i henhold til § 16.6, vedta å lukke møtet.
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§ 4.2 Beregning av studenttall hos medlemmene
Studenttallet som legges til grunn for beregning av delegatfordelingen, settes for hvert medlem til
gjennomsnittet av det antall studenter som studentsamskipnaden har innbetalt driftstilskudd for det
foregående studieåret før kunngjøringen av landsmøtet.

112

Avtaler om innbetaling av driftstilskudd er regulert i § 2.4.
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§ 4.3 Delegatfordeling
Landsmøtet består av 181 delegater. Alle medlemmene har én delegat. Deretter regnes de
resterende delegater ut etter Sainte-Laguës metode, med delingstall 1, 3, 7 og så videre, jf.
utregning av studenttall i § 4.2. Medlemmer med kun én delegat etter denne fordeling har rett til å
sende 1. vara til landsmøtet.
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§ 4.4 Delegater
Medlemmene velger selv sine delegater med tilhørende varaer i det øverste valgte studentorganet
ved institusjonen, eller ved direkte valg avholdt av og blant studentene ved institusjonen. Det bør
velges en vara per delegat. For at representantene skal kunne innvilges stemmerett må de være
meldt inn med dokumentasjon på valget innen 6 uker før landsmøtet. Arbeidsutvalget fastsetter i
kunngjøringen til landsmøtet hva som regnes som gyldig dokumentasjon. Landsmøtet kan med
kvalifisert flertall godkjenne for sent innkomne delegater og/eller varaer.

125

Settevaraer kan ikke godkjennes.

126

Følgende kan ikke velges som delegater til landsmøtet:
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Arbeidsutvalget
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Ansatte i Norsk studentorganisasjon
Personer som har møtt med stemmerett i sentralstyrets innstillende møte(r) til landsmøtet.

132

§ 4.5 Regulering av delegater og observatører

133
134

§ 4.5.1 Møteplikt
Delegater har møteplikt og fulle rettigheter på møtet.

135

Følgende har møteplikt med tale- og forslagsrett:

136
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139
140
141
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147








Sentralstyremedlemmer
Arbeidsutvalget
Kontrollkomiteen
Valgkomiteen
Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
Politiske komiteer

§ 4.5.2 Møterett
Følgende har observatørstatus med tale- og forslagsrett:





Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon
Vara fra medlemmer i henhold til § 4.3
Kandidater til arbeidsutvalget
Én representant fra hver av de faglige komiteene
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Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
Én representant fra European Students’ Union (ESU)
Én representant fra ANSA
Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)

156
157
158

§ 4.5.3
Andre organisasjoner og personer som inviteres til landsmøtet vil få gjestestatus uten automatisk
tale- og forslagsrett.
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§ 4.6 Tap av stemmerett
Medlemmer som ikke har betalt driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon mister automatisk
stemmeretten. Landsmøtet kan med kvalifisert flertall innvilge stemmerett til delegatene fra et
medlem som ikke betaler driftstilskudd til Norsk studentorganisasjon.

163
164

Delegater som har fravær utover grensene fastsatt i forretningsorden, uten å ha gyldig permisjon,
kan fratas stemmeretten etter beslutning fra landsmøtet.
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§ 4.7 Ordinært landsmøte
Landsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april. Kunngjøring av landsmøtet med tidspunkt for
møtet, frist for å fremme saker og vedtektsendringer, delegatfordeling og retningslinjer for
preferansevalg skal sendes ut til medlemmene og sentralstyret 14 uker før landsmøtet.

169

Innkalling og foreløpig saksliste sendes ut senest 8 uker før landsmøtet.

170
171

Frist for å melde ordinære saker er 6 uker før landsmøtet. Saker som foreslås tatt opp etter denne
tid kan bare behandles dersom et kvalifisert flertall av landsmøtet bifaller det.

172

Endelig saksliste med sakspapirer sendes ut senest 4 uker før møtet.

173

Arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon har ansvar for å kalle inn til ordinært landsmøte.

174

§ 4.8 Landsmøtets oppgaver

175
176
177
178

§ 4.8.1 Landsmøtet skal behandle følgende:
 Landsmøtet skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.1.
 Landsmøtet godkjenner Norsk studentorganisasjons regnskap.
 Andre innkomne saker.

179
180
181
182

§ 4.8.2 Landsmøtet skal gjennomføre valg av:
 Verv nevnt i § 13.7
 Midlertidige landsmøteverv
 Revisor

183
184
185
186
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§ 4.9 Ekstraordinært landsmøte
Dersom 2/3 av sentralstyrets medlemmer, 1/3 av Norsk studentorganisasjons medlemmer, en
enstemmig kontrollkomite eller et enstemmig arbeidsutvalg skriftlig krever det, skal arbeidsutvalget
innkalle til ekstraordinært landsmøte. Dersom arbeidsutvalget ikke etterkommer dette, skal
kontrollkomiteen kalle inn. Innkalling sendes ut senest 3 uker før møtet. Saksliste og sakspapirer
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sendes ut senest 10 dager før møtet. Det ekstraordinære landsmøtet kan kun behandle de sakene
som står på dagsorden.

190

KAPITTEL 5 SENTRALSTYRET

191
192
193
194

§ 5.1 Myndighet
Sentralstyret er Norsk studentorganisasjons øverste organ mellom landsmøtene og skal ha det
overordnede ansvaret for Norsk studentorganisasjon i overensstemmelse med vedtak fattet av
landsmøtet. Sentralstyreperioden skal sammenfalle med arbeidsutvalgets valgperiode.

195
196

§ 5.2 Sammensetning
Sentralstyret består av 13 medlemmer og 13 vararepresentanter.

197

Valg av sentralstyret er regulert i §13.7.1.

198
199
200
201
202
203
204
205

§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
 Sentralstyret skal behandle dokumenter som beskrevet i § 3.2
 Sentralstyret skal vedta statsbudsjett- og valgprioriteringer, og kan vedta andre politiske
strategier.
 Sentralstyret kan vedta uttalelser og resolusjoner
 Rutiner og retningslinjer
 Valg av faglige komiteer
 Valg av vedtektskomite

206
207
208
209

§ 5.4 Sentralstyrets møter
Sentralstyret fastsetter egen møteplan. Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for første møte i
sentralstyreperioden, som skal avholdes innen 14. september. Minimum 6 møter. Arbeidsutvalget
har ansvar for å kalle inn til sentralstyremøter.

210
211
212
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214

Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut senest tre uker før møtet. Endelig innkalling, saksliste
og sakspapirer sendes ut én uke før møtet. Dette skal også gjøres tilgjengelig for medlemmene og
komiteene. Sentralstyremedlemmene og studentorganene som er medlemmer kan melde saker til
sentralstyremøtene. Frist for å melde saker er 16 dager før møtet. Saker som foreslås tatt opp
etter denne tid kan bare behandles dersom 2/3 av sentralstyremedlemmene bifaller det.

215
216

Arbeidsutvalget innstiller på alle saker til sentralstyret, med unntak av de som har egne
forberedende komiteer/grupper.

217
218
219

Arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og/eller et absolutt flertall av sentralstyrets medlemmer kan kalle
inn til ekstraordinært sentralstyremøte. Innkalling til ekstraordinært sentralstyremøte skal skje med
to ukers varsel. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet.

220

Sentralstyret velger egen møteledelse.

221
222

§ 5.4.1 Oppmøte
Sentralstyremedlemmene har møteplikt og fulle rettigheter på sentralstyremøtene.

223
224

Arbeidsutvalget, valgkomiteen, kontrollkomiteen, samt én person fra prinsipprogramkomiteen og
hver av de politiske komiteene, har observatørstatus med tale- og forslagsrett.
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225

KAPITTEL 6 ARBEIDSUTVALGET

226
227
228

§ 6.1 Myndighet
Arbeidsutvalget er Norsk studentorganisasjons utøvende organ, og står ansvarlig overfor
sentralstyret og landsmøtet.

229
230
231

Arbeidsutvalget tiltrer 01.07 og perioden varer til 30.06 påfølgende år, med to uker overlapping før
01.07. Arbeidsutvalget skal lede Norsk studentorganisasjon i overensstemmelse med
organisasjonens vedtak.

232

Arbeidsutvalget har signaturrett på vegne av Norsk studentorganisasjon.

233
234

§ 6.2 Sammensetning
Arbeidsutvalget består av:

235
236
237
238
239







Leder
Nestleder
En fag- og forskningspolitisk, og en fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Velferds- og likestillingsansvarlig
Internasjonalt ansvarlig

240

Valg av arbeidsutvalget er regulert i §13.7.2.

241

§ 6.3 Arbeidsutvalgets oppgaver

242
243
244
245
246

§ 6.3.1 Arbeidsgiveransvar
Faste stillingshjemler opprettes av sentralstyret. Arbeidsutvalget vedtar stillingsbeskrivelse for
sekretariatsleder. Arbeidsutvalget ansetter sekretariatsleder på åremål. Åremålets lengde er fire år
med mulighet for fire års forlengelse. Vedtaket om forlengelse gjøres av arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalgets leder har arbeidsgiveransvar overfor sekretariatsleder.

247
248
249
250

§ 6.4 Beslutningsdyktighet
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede, inkludert leder
eller nestleder. Leder av arbeidsutvalget har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I leders fravær har
nestleder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

251

KAPITTEL 7 POLITISKE KOMITEER

252
253

§ 7.1 Norsk studentorganisasjons politiske komiteer
De faste politiske komiteene er:

254
255
256
257
258
259
260
261






Fag- og forskningspolitisk komite (FFPK)
Velferds- og likestillingspolitisk komite (VLPK)
Læringsmiljøpolitisk komite (LMPK)
Internasjonal komite (IK)

§ 7.2 Sammensetning
Hver av de politiske komiteene består av fem personer, leder og fire medlemmer. Komiteene skal
ha tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass
dersom et medlem aktivt trekker seg fra komiteen før valgperioden er over.
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262

Valg av politiske komiteer er regulert i §13.7.3.

263
264
265

§ 7.3 Myndighet
De politiske komiteene skal høres i saker som vedrører komiteens ansvarsområde. Komiteene kan
selv konstituere en nestleder. De politiske komiteene rapporterer til sentralstyret.

266

KAPITTEL 8 FAGLIGE KOMITEER

267
268

§ 8.1 Norsk studentorganisasjons faglige komiteer
De faste faglige komiteene er:

269
270
271
272
273
274
275
276










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

277
278
279

§ 8.2 Sammensetning
Høyest prioriterte vara rykker opp til fast plass dersom et medlem aktivt trekker seg fra komiteen
før valgperioden er over.

280

Valg av faglige komiteer er regulert i §13.8.2.

281
282
283
284
285

§ 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.

286

KAPITTEL 9 KONTROLLKOMITEEN

287
288
289
290
291

§9.1 Myndighet og oppgaver
Kontrollkomiteen i Norsk studentorganisasjon skal kontrollere at arbeidsutvalget og sentralstyret
handler i samsvar med landsmøtets vedtak, og i samsvar med Norsk studentorganisasjons
vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen skal også kontrollere at Norsk studentorganisasjons
midler blir brukt i samsvar med landsmøtets retningslinjer.

292
293
294

Kontrollkomiteen foretar tolkninger av vedtektene på bakgrunn av relevante kilder.
Kontrollkomiteens tolkninger kan overprøves av sentralstyret eller landsmøtet med alminnelig
flertall.

295
296

Kontrollkomiteen skal godkjenne arbeidsutvalgets økonomirutiner. Kontrollkomiteen skal få tilsendt
innkalling og protokoller fra arbeidsutvalgets møter.

297
298

Kontrollkomiteen skal påse at Norsk studentorganisasjons regnskaper blir revidert i henhold til
vedtektene, og skal forelegges revisors beretning ved regnskapsavslutning.
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299

Kontrollkomiteen skal forelegges alle regnskapsrapporter fra arbeidsutvalget.

300
301
302

Kontrollkomiteen skal bistå arbeidsutvalget, sentralstyret og landsmøtet i organisatoriske og
økonomiske spørsmål når det henstilles om det. I saker vedrørende låneopptak skal
kontrollkomiteen uttale seg eksplisitt.

303
304
305

§9.2 Sammensetning og virketid
Kontrollkomiteen består av fire personer. Virketiden for kontrollkomiteens medlemmer er to år.
Komiteen konstituerer seg selv.

306

Valg av kontrollkomiteen er regulert i §13.7.4.

307

KAPITTEL 10 VALGKOMITEEN

308
309

§ 10.1 Myndighet
Valgkomiteen i Norsk studentorganisasjon skal innstille på kandidater til verv som angitt i § 10.3.

310
311

§ 10.2 Sammensetning
Valgkomiteen består av fem personer, leder og fire medlemmer.

312

Valg av valgkomiteen er regulert i §13.7.5.

313

§ 10.3 Oppgaver

314
315

§ 10.3.1 Innstillinger til landsmøte
Til landsmøte skal valgkomiteen innstille på:

316
317
318
319
320
321
322









Leder av Norsk studentorganisasjon
Helhetlig forslag til arbeidsutvalg
Medlemmer til sentralstyret
Leder av valgkomiteen
Ledere av de politiske komiteene
Leder av prinsipprogramkomiteen (hvert 3. år)
Medlemmer av kontrollkomiteen

323
324
325

§ 10.3.2 Innstillinger til sentralstyret:
 Ledere av de faglige komiteene
 Et helhetlig forslag til vedtektskomite

326
327
328

§ 10.3.3 Suppleringsvalg
Ved suppleringsvalg innstiller valgkomiteen på plasser tilsvarende § 10.3.1 og § 10.3.2, med
unntak av suppleringsvalg til valgkomiteen som gjennomføres uten innstilling.

329
330
331

§ 10.3.4 Finne kandidater
Valgkomiteen skal aktivt søke etter gode kandidater til vervene de skal innstille på, og til
medlemmer av de faglige komiteene.

332
333

Til øvrige verv som velges på landsmøtet og sentralstyremøter kan valgkomiteen bistå med å finne
kandidater ved behov og kapasitet.
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334
335
336

§ 10.3.5 Vurdering av kandidater
Valgkomiteen skal innstille i henhold til § 13.2 og ta hensyn til geografisk spredning blant
kandidatene.

337
338

§ 10.4 Presentasjon av innstillinger
Valgkomiteen skal legge frem innstillingen sin for valgforsamlingen.

339
340
341

§ 10.5 Konfidensialitet
Alle forslag valgkomiteen mottar, samt all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at
videreformidles, skal behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg.

342
343

§ 10.6 Øvrige bestemmelser
Medlemmer av valgkomiteen skal ikke behandle innstillinger på verv i organer de selv stiller til.

344

KAPITTEL 11 ANDRE KOMITEER OG UTVALG

345
346
347
348

§ 11.1 Prinsipprogramkomiteen
Prinsipprogramkomiteen skal forberede forslag til prinsipprogram for Norsk studentorganisasjon til
det påfølgende landsmøtet, og fremmer sitt forslag direkte til landsmøtet uten annen innstilling.
Alle organisasjonsledd har høringsrett.

349

Prinsipprogramkomiteen består av fem personer, leder og fire medlemmer.

350

Valg av prinsipprogramkomiteen er regulert i §13.7.6.

351
352
353

§ 11.2 Vedtektskomite
Vedtektskomiteen skal motta alle forslag til endringer av vedtektene og innstille disse til
landsmøtet. Vedtektskomiteen kan om nødvendig fremme omforente forslag.

354

Vedtektskomiteen består av tre personer.

355

Valg av vedtektskomiteen er regulert i §13.8.1

356
357
358

§ 11.3 Ad hoc-komiteer
Landsmøtet, sentralstyret og arbeidsutvalget kan opprette ad hoc-komiteer, og vedtar samtidig
mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen.

359

KAPITTEL 12 SEKRETARIATET

360
361
362

§ 12.1 Generelle bestemmelser
Norsk studentorganisasjons sekretariat ansettes av arbeidsutvalget, etter ansettelsesrutiner
fastsatt av arbeidsutvalget. Sekretariatsleder har arbeidsgiveransvar overfor sekretariatet.

363

Arbeidet i sekretariatet ledes av en sekretariatsleder tilsatt på åremål.

364
365
366

Sekretariatsleder utformer stillingsinstrukser, som inngår i arbeidsavtalene mellom Norsk
studentorganisasjon og de ansatte. Sentralstyret skal informeres når det skal utarbeides
stillingsinstrukser for sekretariatet. Stillingsinstruksen skal vedtas av arbeidsutvalget.
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367
368
369

Ansatte kan ikke ha politiske tillitsverv i Norsk studentorganisasjon, ha hatt tillitsverv i
arbeidsutvalget siste to år før fast ansettelse, siste året før midlertidig ansettelse, eller i
sentralstyret, kontrollkomiteen eller valgkomiteen siste året før ansettelse.

370

Sekretariatet er politisk og organisatorisk underlagt arbeidsutvalget gjennom sekretariatsleder.

371

KAPITTEL 13 VALG

372
373

§ 13.1 Valgbarhet
Følgende personer er valgbare til verv i organisasjonen:

374
375

Alle studenter og tillitsvalgte fra medlemmene, og personer som innehar verv valgt av Norsk
studentorganisasjon.

376
377
378

Kandidater til tillitsverv i Norsk studentorganisasjon er valgbare det første påfølgende semester
etter endt utdanning. Kandidater til suppleringsvalg og gjenvalg er valgbare ett år etter endt
utdanning eller tillitsverv i Norsk studentorganisasjon.

379
380
381

Man kan ikke samtidig inneha verv som medlem av sentralstyret, arbeidsutvalget,
kontrollkomiteen, valgkomiteen eller politiske komiteer. Ansatte i Norsk studentorganisasjon er ikke
valgbare til noe verv i Norsk studentorganisasjon.

382
383
384

§ 13.2 Kjønnsmessig representasjon
Alle formelle organer i Norsk studentorganisasjon skal tilstrebe å ha kjønnsmessig lik
representasjon.

385
386
387
388

§ 13.3 Valgmåte
Ved personvalg benyttes preferansevalg. Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon
benyttes. Dersom en eller flere kandidater eller delegater krever det, skal det gjennomføres skriftlig
votering.

389
390
391

Retningslinjer for preferansevalg fastsettes av arbeidsutvalget og godkjennes av kontrollkomiteen.
En enstemmig kontrollkomite kan kreve at retningslinjer for preferansevalg behandles av
sentralstyret.

392
393
394
395
396

§ 13.4 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet i valg med flere enn to personer, gjelder retningslinjer for preferansevalg. Ved
stemmelikhet i valg med to kandidater til en plass, skal det foretas omvalg. Dersom det fortsatt er
stemmelikhet, blir valgkomiteens innstilling stående. Der det ikke foreligger en innstilling skal
valget avgjøres ved loddtrekning mellom kandidatene i dette tilfellet.

397
398
399

§ 13.5 Valgperiode
Med mindre annet er spesifisert har alle komiteer og utvalg en funksjonstid fra 01.07 inneværende
år til 30.06 påfølgende år.

400
401
402

§ 13.6 Suppleringsvalg
Sentralstyret kan supplere valg gjort av landsmøtet. Arbeidsutvalget kan supplere til valg gjort av
sentralstyret.

403
404

§ 13.6.1 Supplering til arbeidsutvalget
Dersom et medlem trekker seg i perioden skal en supplere i henhold til § 13.6.
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405
406

Dersom leder fratrer sitt verv trer nestleder inn i rollen som leder frem til ny leder er valgt.
Sentralstyret skal da supplere arbeidsutvalget med leder.

407

§ 13.7 Regulering av valg som gjennomføres på landsmøtet

408

§ 13.7.1 Sentralstyret

409
410
411
412

Sentralstyret skal ha minst én person fra hver av institusjonskategoriene:
 Universitet
 Offentlig høyskole
 Privat høyskole

413
414
415
416
417

Sentralstyret skal ha minst én person fra hver av regionene:
 Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
 Region Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre & Romsdal, Hedmark, Oppland)
 Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder)
 Region Oslofjord (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark)

418
419
420

Vara velges i egen blokk. 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.

421

Valget gjennomføres i henhold til organisasjonens retningslinjer for preferansevalg.

422

Øvrige bestemmelser vedrørende sentralstyret er regulert i kapittel 5.

423
424
425

§ 13.7.2 Arbeidsutvalget
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av arbeidsutvalget
velges samlet.

426

Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.

427
428
429

§13.7.3 Politiske komiteer
Ledere til hver av de politiske komiteene velges separat, øvrige medlemmer til hver av komiteene
velges samlet. Det velges tre varamedlemmer til hver komite.

430

Øvrige bestemmelser vedrørende politiske komiteer er regulert i kapittel 7.

431
432

§13.7.4 Kontrollkomiteen
Hvert år velges to medlemmer av komiteen, disse har virketid i to år.

433

Øvrige bestemmelser vedrørende kontrollkomiteen er regulert i kapittel 9.

434
435

§13.7.5 Valgkomiteen
Leder av valgkomiteen velges separat, øvrige medlemmer av komiteen velges samlet.

436

Øvrige bestemmelser vedrørende valgkomiteen er regulert i kapittel 10.

437
438
439

§13.7.6 Prinsipprogramkomiteen
Leder av prinsipprogramkomiteen velges separat, øvrige medlemmer velges samlet. Valg
gjennomføres hvert tredje år, året før prinsipprogrammet skal behandles ordinært av landsmøtet.

440

Øvrige bestemmelser vedrørende prinsipprogramkomiteen er regulert i §11.1.
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441

§ 13.8 Regulering av valg som gjennomføres på sentralstyremøter

442
443

§ 13.8.1 Vedtektskomite
Medlemmene velges samlet.

444

Øvrige bestemmelser vedrørende vedtektskomiteen er regulert i §11.2.

445
446
447

§ 13.8.2 Faglige komiteer
Komiteledere velges ved separate valg. Medlemmene velges samlet. Det velges tre
varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver av komiteene.

448

Øvrige bestemmelser vedrørende faglige komiteer er regulert i kapittel 8.

449

KAPITTEL 14 VOTERINGER

450
451
452

§ 14.1 Definisjoner
Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget
enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer.

453
454

Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet
stemmer for forslaget.

455
456

Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet
stemmer for forslaget.

457
458

3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på
møtet stemmer for forslaget.

459
460

§ 14.2 Voteringer
Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall, dersom ikke annet er bestemt.

461
462
463

§ 14.3 Beslutningsdyktighet
Landsmøtet og sentralstyret er beslutningsdyktige når minst 60 % av de valgte delegatene er til
stede.

464

KAPITTEL 15 ØKONOMI

465
466

§ 15.1 Regnskap
Norsk studentorganisasjons regnskapsår følger kalenderåret.

467
468

Kontrollkomiteen fremlegger sin innstilling på avsluttet og revidert regnskap for de foregående
kalenderår til godkjenning på det ordinære landsmøtet. Regnskapet revideres av autorisert revisor.

469
470
471

§ 15.2 Budsjett
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår.
Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.

472
473

Sentralstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert
budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres.
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474
475
476

§ 15.3 Økonomireglement
Økonomireglementet og tilhørende retningslinjer setter økonomiske standarder og retninger for
organisasjonen.

477
478
479

§ 15.4 Låneopptak
Landsmøtet og sentralstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av Norsk
studentorganisasjon.

480

KAPITTEL 16 GENERELLE BESTEMMELSER

481
482
483

§ 16.1 Sammenslåing
Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å slå sammen Norsk studentorganisasjon med en
annen studentorganisasjon som har tilsvarende formål.

484
485
486
487

§ 16.2 Oppløsning
Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta at Norsk studentorganisasjon oppløses. Forslag til
oppløsning må meldes inn til Norsk studentorganisasjons arbeidsutvalg senest 9 uker før
landsmøtet.

488
489

§ 16.3 Vedtektsendringer
Vedtektene behandles på landsmøtet dersom det er kommet inn forslag til endringer.

490
491
492
493

Alle med forslagsrett på landsmøtet i henhold til § 4.5 samt ledere fra medlemmene har rett til å
levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag til endringer må være arbeidsutvalget i hende 9
uker før begynnelsen av landsmøtet. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved foreløpig
innkalling.

494

Vedtektsendringer fattes med kvalifisert flertall.

495
496

Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre landsmøtet med 3/4 kvalifisert flertall vedtar
noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.

497
498
499

§ 16.4 Mistillit
Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen, eller
av medlemmene.

500
501

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges arbeidsutvalget. Sakspapirer i
mistillitsaker er unntatt offentligheten.

502
503
504
505
506
507
508
509

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt på landsmøtet eller av sentralstyret behandles av
sentralstyret og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og
legger saken fram for sentralstyret. Dersom forslaget gjelder et arbeidsutvalgsmedlem skal
kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge fram saken for sentralstyret. Sakens
dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til sentralstyrets medlemmer. Møtet skal som
hovedregel lukkes under behandling av saker om mistillit, men kan kreves åpnet dersom den
saken gjelder krever dette. Krav om åpning av møtet kan overprøves av sentralstyret med 3/4
flertall. Den saken gjelder, har rett til å forklare seg overfor sentralstyret før beslutning fattes.

510
511

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av andre valgforsamlinger enn landsmøtet eller
sentralstyret behandles av de respektive valgforsamlingene og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall.
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512
513

Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken fram for valgforsamlingen. Den saken
gjelder, har rett til å forklare seg overfor valgforsamlingen før beslutning fattes.

514
515
516
517
518

§ 16.5 Habilitet
En person må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig
betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha
fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Institusjonstilhørighet og politisk
ståsted medfører som hovedregel ikke inhabilitet.

519
520
521
522
523
524

§ 16.6 Lukking av møter
Landsmøtet og sentralstyret kan, med kvalifisert flertall, lukke møtet i enkeltsaker. Et lukket møte
består av de respektive delegatene, men disse kan, med kvalifisert flertall, vedta å invitere inn
andre. Ved forslag om lukking av møtet skal debatt om dette foretas med kun personer med
rettigheter etter § 4.5.1, § 4.5.2 og § 5.4.1 tilstede. Dersom et lukket møte skal fatte vedtak må
kontrollkomiteen være til stede for å kontrollere beslutningsdyktigheten.
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LM7 05.01-17 Vedtekter

1
2

vedlegg 2

VEDLEGG 2: INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG MED INNSTILLING
Framlegg nr. Redaksjonelt
1
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
8

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Kapittel 8 Faglige komiteer
§ 8.1 Norsk studentorganisasjons faglige komiteer
De faste faglige komiteene er:
 Faglig komité for humanistiske fag
 Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag
 Faglig komité for teknologi- og realfag
 Faglig komité for juridiske fag
 Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning
 Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap
 Faglig komité for økonomisk-administrative fag
 Faglig komité 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 enhetene er regulert i § 13.8.2.
§ 8.2 Myndighet
Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. Fagrådet kan fremme
17 sider

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.
Framleggsstillar si grunngjeving
Forslaget er en oppfølging av utredningen som ble gjort om organiseringen av de faglige
komiteene 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 øvrige forslag knyttet til fagrådet.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen forstår «fagstrategisk enhet» som eit samleomgrep for UHR sine
fakultetsmøte, nasjonale råd og nasjonale fagstrategiske einingar.
I lys av adhockomiteens rapport i 2016, og signal frå organisasjonen over fleire år,
støttar vedtektskomiteen framlegget.
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
3
Framlegg nr. Redaksjonelt
2
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
3.2.3

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg 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
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Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene. Disse skal høres i
arbeidet med mandatet. Høringssvarene skal opp til formell behandling når mandatet
vedtas. Mandatet vedtas før 1. juli hvert år.
Framleggsstillar si grunngjeving
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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 1 blir avvist kan ikkje framlegget realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
4
Framlegg nr. Redaksjonelt
3
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.8.2

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg 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.
Framleggsstillar si grunngjeving
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
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Dersom framlegg 1 blir avvist kan ikkje framlegget realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
5
Framlegg nr. Redaksjonelt
4
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
4.5.2

Avsnitt nr.
-

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
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
Framleggsstillar si grunngjeving
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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving. Dersom framlegg 1 ikkje blir vedteke kan
landsmøtet framleis handsame og vedta framlegget. Då vil NSO fjerne representantar frå
dei faglege komiteane som observatørar, og gi desse plassane til studentar i dei
fagstrategiske einingane i UHR. Vedtektskomiteen vurderer det dit at intensjonen bak
framlegget er at det berre skal gjelde dersom landsmøtet omorganiserer dei faglege
komiteane til eit fagråd. Derfor tilrår komiteen å avvise framlegget dersom framlegg 1 blir
avvist.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 1 blir avvist: tilrådd avvist.
Vedteke / Avvist
6
Framlegg nr. Redaksjonelt
5
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
5.3

Avsnitt nr.
-

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
[...]
Valg av faglige komiteer
Endring
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Eventuell ny tekst
§ 5.3 Sentralstyrets oppgaver
[...]
Valg av studentrepresentanter til fagstrategiske enheter i Universitets- og høgskolerådet
Framleggsstillar si grunngjeving
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving. Dersom framlegg 1 ikkje blir vedteke kan
landsmøtet framleis handsame og vedta framlegget. Då vil ikkje nokon ha eksplisitt
ansvar for val av dei faglege komiteane. Vedtektskomiteen vurderer det dit at
intensjonen bak framlegget er at det berre skal gjelde dersom landsmøtet omorganiserer
dei faglege komiteane til eit fagråd. Derfor tilrår komiteen å avvise framlegget dersom
framlegg 1 blir avvist.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 1 blir avvist: tilrådd avvist.
Vedteke / Avvist
7
Framlegg nr. Redaksjonelt
6
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
10.3.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Ledere av de faglige komiteene
Strykning
Eventuell ny tekst
Ingen
Framleggsstillar si grunngjeving
Endring som følge av overgang fra faglige komiteer til felles fagråd.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving. Dersom framlegg 1 ikkje blir vedteke kan
landsmøtet framleis handsame og vedta framlegget. Då vil ikkje lengre valkomiteen ha
ansvar for å innstille på leiarar av dei faglege komiteane til sentralstyret.
Vedtektskomiteen vurderer det dit at intensjonen bak framlegget er at det berre skal
gjelde dersom landsmøtet omorganiserer dei faglege komiteane til eit fagråd. Derfor tilrår
komiteen å avvise framlegget dersom framlegg 1 blir avvist.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 1 blir avvist: tilrådd avvist.
Vedteke / Avvist
8
9
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Framlegg nr. Redaksjonelt
7
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
10.3.4

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komité
SST

Opphavleg 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.
Framleggsstillar si grunngjeving
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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving. Dersom framlegg 1 ikkje blir vedteke kan
landsmøtet framleis handsame og vedta framlegget. Då vil ikkje lengre valkomiteen ha
ansvar for å finne gode kandidatar til NSO sine faglege komitear, men får ansvar for å
finne gode kandidatar til dei fagstrategiske einingane i UHR. Vedtektskomiteen vurderer
det dit at intensjonen bak framlegget er at det berre skal gjelde dersom landsmøtet
omorganiserer dei faglege komiteane til eit fagråd. Derfor tilrår komiteen å avvise
framlegget dersom framlegg 1 blir avvist.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 1 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 1 blir avvist: tilrådd avvist.
Vedteke / Avvist
10
Framlegg nr. Redaksjonelt
8
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg 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.
Vedlegg 2 til sak LM7 05.01-17: Innkomne endringsforslag med innstilling

side 6

Framleggsstillar si grunngjeving
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
Opphavleg 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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling: realitetshandsamast ikkje. Intensjonen er ivareteken i
framlegg 8-OF.
Vedteke / Avvist
11
Framlegg nr. Redaksjonelt
8-OF1
Nei
Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
VTK

Opphavleg 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 tildeles 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.
Framleggsstillar si grunngjeving
Eit medlem i NSO får ikkje delegatar til landsmøtet, men blir tildelt delegatar. Elles er
ordlyden identisk med framlegg 8.
Vedtektskomiteen er einig i at delegatfordelinga må vere klar til kunngjeringa av
landsmøtet, slik at vedtak om medlemsskap må vere fatta i rimeleg tid før dette. Då
synest 1. oktober å vere ein passande frist, slik at sentralstyret rekk å handsame
søknaden om medlemsskap.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
12
13
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Framlegg nr. Redaksjonelt
8-OF2
Nei
Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
VTK

Opphavleg 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. Medlemsskap må godkjennes av sentralstyret med absolutt
flertall, og er gyldig fra påfølgende semester, forstått som 1. januar for vårsemesteret og
1. juli for høstsemesteret.
Framleggsstillar si grunngjeving
Framlegget tek høgde for at eit medlem i NSO ikkje blir tildelt delegatar til landsmøtet
etter berekninga er gjort, slik at denne må gjerast på nytt. Samstundes tek det høgde for
at studentorganet ved ein institusjon ikkje treng vere medlem i eit semester der dei ikkje
har røysterett på landsmøtet.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 8-OF1 blir avvist: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 8-OF1 blir vedteke kan ikkje framlegget realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
14
Framlegg nr. Redaksjonelt
9
Nei
Framleggsstillar
David Skutlaberg

Paragraf nr.
2.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
2
Institusjon/komité
FIH

Opphavleg tekst
Tillegg
Legge til som ny andre setning
Eventuell ny tekst
Der utdanningsinstitusjonen har avdelinger med tilhørende studentorgan i andre land
enn Norge fattes vedtaket av det øverste valgte norske studentorganet.
Framleggsstillar si grunngjeving
I forbindelse med § 2.1 sin formulering om at det er studentorgan i Norge som kan søke
om medlemskap og det faktum at NSO er en norsk studentorganisasjon virker det
naturlig at vedtaket om medlemskap fattes hos det øverste norske studentorganet.
Fjellhaug internasjonale Høgskole står i den situasjonen at vi har et øvre studentråd som
står som øverste valgte studentorgan, men som representerer studentene ved både vår
norske og vår danske avdeling. Riktig nok er den danske avdelingen også under en
norsk høgskole, men de har ingen interesse av å stå som medlem i en norsk
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studentorganisasjon. Derfor ber vi om at paragrafen inkluderer en setning som ivaretar
dette.
Vedtektskomiteen si vurdering
Føremålet til NSO er å vere “en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere
utdanningsinstitusjoner i Norge.” Vedtektskomiteens meiner også det er eit viktig prinsipp
at vedtak om innmelding i NSO blir fatta av det øvste valte studentorganet ved
institusjonen. Dette er eit framlegg om unntak frå ein elles klar paragraf i vedtektene.
I vedtektene er det slått fast korleis driftstilskotet skal bereknast ut frå studenttal, og
same studenttal er grunnlaget for delegatfordelinga til landsmøtet. Dette er basert på kor
mange studentar som betaler semesteravgift til studentsamskipnaden dei er knytt til. Det
vil seie at berre studentar som faktisk har tilknyting til den norske avdelinga blir lagt til
grunn for driftstilskot og delegatfordeling.
Vedtektskomiteen vil òg syne til FIH sin søknad om medlemsskap som vart handsama
av sentralstyret i desember. Der vart studentrådet for den norske avdelinga ved
institusjonen vurdert til å vere det øvste studentorganet som kunne søke medlemsskap i
NSO. Gjeldande praksis syner altså at intensjonen i framlegget er ivareteken i dagens
vedtekter.
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd avvist.
Vedteke / Avvist
15
Framlegg nr. Redaksjonelt
10
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.
-

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Vara velges i egen blokk.
Endring
Eventuell ny tekst
Vara velges i egen blokk og i prioritert rekkefølge.
Framleggsstillar si grunngjeving
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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving. Sjå også framlegg 16.
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
16
17
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Framlegg nr. Redaksjonelt
11
Ja
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.1

Avsnitt nr.
-

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg 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
Eventuell ny tekst
Framleggsstillar si grunngjeving
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.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving.
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
18
Framlegg nr. Redaksjonelt
12
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat. De øvrige representantene av
arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Valgene gjennomføres samtidig. Kandidater
kan stille i flere valg. Dersom man skulle vinne mer enn ett valg vil man velges til vervet
der man fikk høyest stemmetall.

Vedlegg 2 til sak LM7 05.01-17: Innkomne endringsforslag med innstilling

side 10

Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Framleggsstillar si grunngjeving
Sentralstyret ønsker å gi større makt til landsmøtet ved at det gis direkte kontroll over
hvem som velges til hvilke roller i arbeidsutvalget. Sentralstyret mener at det er en fordel
om representantene i arbeidsutvalget velges direkte fremfor gjennom dagens modell
med internkonstituering i etterkant av valget. Dette vil være ryddig for kandidatene og
landsmøtet i og med at kandidaten bare kan få verv de eksplisitt har stilt til.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen har vurdert ordlyden i framlegget som tvitydig. Setninga «Valgene
gjennomførast samtidig» kan peike både på arbeidsutvalet utanom leiar og på
arbeidsutvalet som heilskap. Derfor har vedtektskomiteen fremja framlegg 12-OF1 i
staden.
Vedtektskomiteen si innstilling: realitetshandsamast ikkje. Intensjonen er ivareteken i 12OF1.
Vedteke / Avvist
19
Framlegg nr. Redaksjonelt
12-OF1 Nei
Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komité
VTK

Opphavleg tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Medlemmene i arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Leder av Norsk
studentorganisasjon velges først. Etter at leder er valgt velges de øvrige medlemmene
av arbeidsutvalget samtidig. Kandidater kan stille i flere valg. Dersom en kandidat blir
valgt til flere verv vil kandidaten velges til vervet der man fikk høyest stemmetall.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Framleggsstillar si grunngjeving
Det er både fordelar og ulemper med både separate val og blokkval av arbeidsutvalet. Ei
bekymring som ofte blir trekt fram som argument mot separate val er at store
enkeltinstitusjonar kan få større påverknad på kvart enkelt val enn dei har med val i
blokk.
Det er naturleg for eit medlemslag å reise til landsmøtet med ein intensjon om å støtte
sin eigen kandidat i eit val. Det fører gjerne til at delegatane røyster for denne, og at eit
lite overskot kan bli fordelt vidare i henhald til preferansevalsystemet. Med separate val
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til kvar posisjon kan delegasjonen vere med og påverke fleire val i større grad. Dette
gjeld både store og små delegasjonar. Det gjer også at valkomiteen sitt arbeid blir endå
viktigare, slik at alle får eit godt bilete av kandidatane sine kunnskapar og kvalifikasjonar
på det spesifikke ansvarsområdet. Vedtektskomiteen meiner separate val vil sette
kandidaten meir i fokus enn institusjonen, og at det kan vere ein fordel for kandidatar frå
mindre delegasjonar. Det opnar for at delegasjonar som elles ikkje ville hatt
overskotsrøyster til fordeling kan røyste for kandidatar til alle posisjonar i arbeidsutvalet.
Ved landsmøtet i 2016 røysta over halvparten av delegatane for å endre valordninga til
arbeidsutvalet, slik at kvart val blir gjennomført separat. Med dette i bakhovudet har
vedtektskomiteen vurdert det slik at organisasjonen sitt fleirtal ynskjer ei slik ordning.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
20
Framlegg nr. Redaksjonelt
12-OF2 Nei
Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komité
VTK

Opphavleg tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Medlemmene i arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Leder av Norsk
studentorganisasjon velges først. Etter at leder er valgt velges nestleder. Etter at
nestleder er valgt velges de øvrige medlemmene av arbeidsutvalget samtidig.
Kandidater til andre verv i arbeidsutvalget enn leder og nestleder kan kun stille til ett
valg.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Framleggsstillar si grunngjeving
Sjå grunngjevinga for framlegg 12-OF1 for å ha separate val. Tanken bak å legge fram
12-OF2 er at ein nestleiarkandidat som ikkje blir valt kan stille til ein annan posisjon i
arbeidsutvalet, i motsetnad til 12-OF3 som ikkje tillét dette.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom 12-OF1 blir avvist: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 12-OF1 blir vedteke kan ikkje framlegget realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
21
Framlegg nr. Redaksjonelt
12-OF3 Nei

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
-
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Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Institusjon/komité
VTK

Opphavleg tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Velge AU-medlemmer til bestemte verv
Eventuell ny tekst
Medlemmene i arbeidsutvalget velges til bestemte verv. Leder av Norsk
studentorganisasjon velges først. Etter at leder er valgt velges de øvrige medlemmene
av arbeidsutvalget samtidig. Kandidater til andre verv i arbeidsutvalget enn leder kan kun
stille til ett valg.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Framleggsstillar si grunngjeving
Sjå grunngjevinga for framlegg 12-OF1 for å ha separate val. Dette framlegget forenklar
etterarbeidet sidan kandidatane berre kan stille til eitt val. Då kan det bli enklare for
delegatane på landsmøtet å forhalde seg til valet, sidan dei ikkje treng å røyste på same
kandidat i fleire val. Ulempa er at ein kandidat som er open for fleire roller i
arbeidsutvalet ikkje får anledning til dette.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom 12-OF1 og 12-OF2 blir avvist: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 12-OF1 eller 12-OF2 blir vedteke kan ikkje framlegget
realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
22
Framlegg nr. Redaksjonelt
13
Nei
Framleggsstillar
William Giffen Sæbø

Paragraf nr.
13.7.2

Avsnitt nr.
Alle

Setning nr.
Alle
Institusjon/komité
HiOA

Opphavleg tekst
§ 13.7.2 Arbeidsutvalget
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Øvrige bestemmelser vedrørende arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Endring
Endrer paragrafen til seperate valg.
Eventuell ny tekst
§ 13.7.2 Arbeidsutvalget
Medlemmene av arbeidsutvalget velges separat. Øvrige bestemmelser vedrørende
arbeidsutvalget er regulert i kapittel 6.
Framleggsstillar si grunngjeving
Det har vært et landsmøte hvor noen har trukket seg etter å ha bli valgt pga måten
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valgordningen i dag fungerer på. Valgkomiteen instiller i dag på seperate verv og det er
derfor unaturlig å ikke velge seperat.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå grunngjevinga for framlegg 12-OF1 for å ha separate val. Dette framlegget medfører
at vala må haldast etter kvarandre, i rekkefølgja som står i § 6.2 i vedtektene.
Vedtektskomiteen støttar intensjonen om å ha separate val, men ynskjer at
arbeidsutvalet utanom leiar skal bli valt samstundes. Eit poeng komiteen ser som viktig
her er tidsbruk. Det tek mykje lengre tid å halde seks etterfølgande val enn to, og det må
spreiast over eit lengre tidsrom når resultatet frå eitt val bør kome før neste val skal
haldast.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom 12-OF1, 12-OF2 og 12-OF3 blir avvist: tilrådd
vedteke.
Dersom framlegg 12-OF1, 12-OF2 eller 12-OF3 blir vedteke kan ikkje framlegget
realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
23
Framlegg nr. Redaksjonelt
13-OF
Nei
Framleggsstillar
Vedtektskomiteen

Paragraf nr.
6.2

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
Institusjon/komité
VTK

Opphavleg tekst
Arbeidsutvalget består av:
 Leder
 Nestleder
 En fag- og forskningspolitisk, og en fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
 Velferds- og likestillingsansvarlig
 Internasjonalt ansvarlig
Valg av arbeidsutvalget er regulert i §13.7.2.
Endring
Deler kulepunkt nummer tre i to.
Eventuell ny tekst
Arbeidsutvalget består av:
 Leder
 Nestleder
 Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
 Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
 Velferds- og likestillingsansvarlig
 Internasjonalt ansvarlig
Valg av arbeidsutvalget er regulert i §13.7.2.
Framleggsstillar si grunngjeving
Dette tydeleggjer rekkefølga kvart val skal gjennomførast i dersom framlegg 13 blir
vedteke, men kan også bli vedteke uavhengig av dette. Vedtektskomiteen meiner dette
er ein opprydding i dagens vedtekter, sidan det ikkje er nokon grunn til at to posisjonar i
Vedlegg 2 til sak LM7 05.01-17: Innkomne endringsforslag med innstilling

side 14

arbeidsutvalet skal vere samla i eitt kulepunkt i vedtektene.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
24
Framlegg nr. Redaksjonelt
Paragraf nr.
14
Nei
13.7.2
Framleggsstillar
Anne Helene Bakke, Nina Jeanette Tollehaug

Avsnitt nr.
1

Setning nr.
1
Institusjon/komité
UiO

Opphavleg tekst
Leder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Endring
Endre valget, slik at både leder og nestleder velges separat, og de øvrige medlemmer av
arbeidsutvalget velges samlet.
Eventuell ny tekst
Leder og nestleder av Norsk studentorganisasjon velges separat, de øvrige medlemmer
av arbeidsutvalget velges samlet.
Framleggsstillar si grunngjeving
På grunnlag av at nestleder og leder i et arbeidsutvalg må fungere godt som duo, synes
det hensiktsmessig at nestledervalget foretas separat etter at ledervalget er tatt.
I dagens ordning vil man i verste fall kunne ende opp uten en innstilt nestleder, og et
arbeidsutvalg der ingen av kandidatene har forberedt seg på en rolle som nestleder,
hvilket vil være uheldig for organisasjonen som helhet.
Vedtektskomiteen si vurdering
Vedtektskomiteen meiner det er viktig at landsmøtet har større kontroll over kven som
blir nestleiar enn dagens valordning tillét. Komiteen støttar framleggsstillaren si
grunngjeving, men støttar framlegg 12-OF1, 12-OF2, 12-OF3 og 13 før framlegg 14.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 12-OF1, 12-OF2, 12-OF3 og 13 blir
avvist: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 12-OF1, 12-OF2, 12-OF3 eller 13 blir vedteke kan ikkje framlegget
realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
25
Framlegg nr. Redaksjonelt
15
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
15.2

Avsnitt nr.
1-2

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Landsmøtet vedtar rammebudsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende
kalenderår. Sentralstyret innstiller på rammebudsjett til landsmøtet.
Sentralstyret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft.
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Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal
disponeres.
Endring
Eventuell ny tekst
Landsmøtet vedtar egenkapitalmål for Norsk studentorganisasjon. Sentralstyret vedtar
budsjett for Norsk studentorganisasjon for kommende kalenderår.
Framleggsstillar si grunngjeving
Sentralstyret ønsker at landsmøtets styringssignal til arbeidsutvalget skal vedtas
gjennom handlingsplanen og at sentralstyret får mulighet til å utarbeide budsjettet etter
vedtak gjort i handlingsplanen. Sentralstyret ser at det i dag foreslås tiltak som hjemles
både i budsjett og handlingsplan og mener at dette er unødvendig.
Sentralstyret mener også at det er uheldig at budsjettet for organisasjonen settes så lang
tid før iverksettelse, senest siste helg i april. Sentralstyret mener at om man vedtar
budsjettet i november / desember, på siste sentralstyremøte, vil gi bedre økonomistyring
og gjøre det enklere å tilpasse ressursbruken.
Vedtektskomiteen si vurdering
Komiteen vil gjere landsmøtet merksam på at liknande framlegg har vore oppe til
diskusjon på landsmøtet i fleire år. Landsmøtet har avvist desse framlegga kvar gong.
Skilnaden frå tidlegare framlegg og dette er at landsmøtet skal vedta eit eigenkapitalmål.
Endringa inneber å flytte budsjetthandsaminga frå landsmøtet til sentralstyret. Komiteen
meiner det er ein tillit sentralstyret bør vere verdig, ettersom det er eit organ valt av
landsmøtet. Vedtektskomiteen vurderer det som at landsmøtet likevel har betydeleg
innverknad på NSO sin økonomi. Landsmøtet vedtek handlingsplanen, som legg sterke
føringar for arbeidsutvalet og sentralstyret. I tillegg gir eit eigenkapitalmål kontroll over
kor stort over- eller underskot landsmøtet vil at arbeidsutvalet og sentralstyret skal styre
mot. Vedtektskomiteen legg og vekt på at rammebudsjettet i dag blir vedteke ni månader
før det faktisk trer i kraft. Då har ikkje sentralstyret moglegheit til å gjere justeringar etter
kva løyvingar NSO eventuelt får tilsegn om i løpet av året, noko komiteen meiner er
uheldig. Til tross for at liknande framlegg har blitt avvist av landsmøtet tidlegare, meiner
vedtektskomiteen at det er eit riktig steg å ta, for å sikre ein meir fleksibel og berekraftig
økonomisk styring av NSO.
Vedtektskomiteen si innstilling: tilrådd vedteke.
Vedteke / Avvist
26
Framlegg nr. Redaksjonelt
16
Nei
Framleggsstillar
Sentralstyret

Paragraf nr.
-

Avsnitt nr.
-

Setning nr.
Institusjon/komité
SST

Opphavleg tekst
Tillegg
Tillegg om i ikrafttredelse av endring angående valg av vara til sentralstyret
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Eventuell ny tekst
Endringsforslaget om valg av vara til sentralstyret trer i kraft med en gang
landsmøtesaken om vedtektene er lukket.
Framleggsstillar si grunngjeving
Sørge for at vi har prioritert vara fra og med førstkommende periode, da vedtektene nå
ikke legger opp til dette.
Vedtektskomiteen si vurdering
Sjå framleggsstillaren si grunngjeving.
Vedtektskomiteen si innstilling, dersom framlegg 10 blir vedteke: tilrådd vedteke.
Dersom framlegg 10 blir avvist, kan ikkje framlegget realitetshandsamast.
Vedteke / Avvist
27

Vedlegg 2 til sak LM7 05.01-17: Innkomne endringsforslag med innstilling

side 17

