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Møtedato 04.03.2022 - 06.03.2022 

Ansvarlig Arbeidsutvalget 

Saksnummer SST4 05.05-21/22  

Gjelder Miljø- og økonomireglement 

Vedlegg til saken: 1 
1. Gjeldende miljø- og økonomireglement 2 

MILJØ- OG ØKONOMIREGLEMENT 3 

FORMÅL 4 

Revidere Miljø- og økonomireglementet for Norsk studentorganisasjon (NSO).  5 

SAKSPRESENTASJON 6 

I henhold til vedtektene §15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner ved 7 

aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet definerer hvem 8 

som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser 9 

som gjelder.  10 

Reglementet revideres av sentralstyret i henhold til vedtektenes §3.2. Arbeidsutvalget mener at 11 

ordningen med å regulere NSOs miljø- og økonomibestemmelser i samme dokument fungerer 12 

godt, og ønsker å videreføre dette.  13 

Endringene som eventuelt vedtas nå vil tre i kraft fra og med 1. juli 2022.  14 

Arbeidsutvalget foreslår totalt 12 endringer i Miljø- og økonomireglementet. En del av forslagene 15 

handler om å ta de ansattes goder ut av Miljø- og økonomireglementet.  16 

De ansattes goder i NSO er i dag i all hovedsak regulert i særavtalen mellom arbeidsgiver og 17 

arbeidstakere, tariffavtalen og annet lovverk. I tillegg reguleres enkelte av de ansattes goder i 18 

Miljø- og økonomireglementet. Fra ledelsen og de ansatte sin side oppleves det som uryddig at de 19 

ansattes goder og rettigheter er regulert i flere dokumenter enn de må være. Det å ha rettigheter 20 

for ansatte og tillitsvalgte i samme dokument kan også føre til utfordringer når det skal settes 21 

økonomiske tak på ulike ordninger. For å bruke ordningen med depositumslån som eksempel:  22 

Det å sette et tak på depositumslån på 33 000 kr er en fornuftig grense for tillitsvalgte på grunn av 23 

blant annet garantien i opptjente feriepenger. For ansatte med for eksempel samboer vil summen 24 

være lav, ansatte vil også ha høyere feriepengeopptjening og derfor mulighet til å stille en høyere 25 

garanti.  26 

Sekretariatsleder, tillitsvalgt og AU er enige om at den beste løsningen er å ta de ansattes 27 

rettigheter ut av Miljø- og økonomireglementet og la de være regulert i særavtalen. Begge parter er 28 

enige om at dagens rettigheter i miljø- og økonomireglementet overføres til særavtalen. Det å ta de 29 

ansattes goder ut av Miljø- og økonomireglementet er drøftet internt i klubben, de ansattes 30 

tillitsvalgsystem, og en enstemmig klubb støtter forslaget.  31 

https://student.no/dokumenter/okonomireglement/
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VURDERING 32 

Arbeidsutvalget har foreslått følgende endringer:  33 

1.2 f) Organisasjonens bankkontoer og bruk av nettbank  34 

Dagens formulering: “Leder eller nestleder skal signere alle fakturaer og bilag for utbetaling. Leder 35 

og nestleder kan ikke signere sine egne fakturaer.”  36 

Dagens praksis er at nestleder i NSO signerer på alle bilag, med unntak av sine egne, som leder 37 

signerer på. I en normalsituasjon fungerer dette, men ved enten leder eller nestleders fravær over 38 

tid oppstår det problemer. Dersom leder eller nestleder av ulike grunner ikke skulle kunne signere 39 

på bilag i en periode vil den andre ikke kunne signere på sine egne bilag og de vil ikke kunne 40 

utbetales. Dette kan føre til utfordringer med å betale regninger. Ved å også gi sekretariatsleder 41 

mulighet til å signere vil sjansen for at denne typen problemstillinger oppstår være mye lavere. 42 

Sekretariatsleder innehar prokura for NSO så det er ingen ting som står i veien for at 43 

vedkommende kan signere utlegg.  44 

Endringsforslag: Leder, nestleder eller sekretariatsleder eller dens stedfortreder skal signere alle 45 

fakturaer og bilag for utbetaling. Leder, nestleder og sekretariatsleder eller dens stedfortreder kan 46 

ikke signere sine egne fakturaer.  47 

  48 

1.3  49 

Dagens formulering: “Arbeidsforhold for AU, ansatte og innleid arbeidskraft”  50 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  51 

Endringsforslag: Arbeidsforhold for AU og innleid arbeidskraft  52 

  53 

1.3 e) Forskudd på lønn  54 

Dagens formulering: “Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én 55 

månedslønn utbetalt på forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan 56 

arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med 57 

arbeidstakeren om tilbakebetalingen. Eventuelt utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin 58 

helhet før det innvilges ytterligere forskudd på lønn.”  59 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  60 

Endringsforslag: Forskudd på lønn: I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil én 61 

månedslønn utbetalt på forskudd. Det skal inngås skriftlig avtale med arbeidstakeren om 62 

tilbakebetalingen. Eventuelt utestående forskudd skal være tilbakebetalt i sin helhet før det 63 

innvilges ytterligere forskudd på lønn.  64 

  65 

1.3 g) Depositumslån  66 

Dagens formulering: “Depositumslån: Dersom ansatte eller tillitsvalgte i lønnet stilling må betale 67 

depositum ved innflytting i ny bolig, kan dette hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. 68 

Depositumet forvaltes i henhold til husleieloven. Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets 69 
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opphør, eller ved utbetaling av sluttoppgjør, avhengig av hva som inntreffer først. Den ansatte eller 70 

tillitsvalgte som depositumet betales til signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. 71 

Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes feriepenger og lånet er begrenset til 33 000 kr.”  72 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  73 

Endringsforslag: Depositumslån: Dersom tillitsvalgte i lønnet stilling må betale depositum ved 74 

innflytting i ny bolig, kan hele eller deler av dette dekkes av organisasjonen. Depositumet forvaltes 75 

i henhold til husleieloven. Lånet skal tilbakebetales ved leieforholdets opphør, eller ved utbetaling 76 

av sluttoppgjør, avhengig av hva som inntreffer først. Den tillitsvalgte som depositumet betales til 77 

signerer en gjeldserklæring til organisasjonen på beløpet. Sikkerhet for lånet tas i vedkommendes 78 

feriepenger og lånet er begrenset til 33 000 kr.  79 

  80 

1.3 h) AUs lønn  81 

Dagens formulering: “AU lønnes i Ltr. 29”.  82 

Arbeidsutvalget foreslår å øke lønnen til arbeidsutvalget med ett lønnstrinn. I dag lønnes AU etter 83 

lønnstrinn 29 som er en årlig inntekt på 349 100 kroner før skatt for 2021. Med en økning til 84 

lønnstrinn 30 vil arbeidsutvalgets årlige inntekt ligge på 353 100 før skatt. Dette gir hver enkelt i 85 

arbeidsutvalget en årlig lønnsøkning på 4 000 kroner før skatt.  86 

Forslaget om å øke til lønnstrinn 30 vil gi en økning i AUs honorar på 1.15 prosent. Tidligere har 87 

det variert veldig i hvor stor grad AUs lønn har blitt justert regelmessig. AUs lønn ble sist justert i 88 

2021, da ble den satt opp fra lønnstrinn 25 til lønnstrinn 29. Sist gang AUs lønn ble justert før 2021 89 

var i 2015. Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn etter generell pris og lønnsvekst vil AU fra år 90 

til år i realiteten gå ned i lønn. Ved å ikke regelmessig justere AUs lønn ender man også fort opp i 91 

situasjoner der man etter flere år uten økning tar en stor økning i ett jafs. En jevn lønnsvekst er 92 

enklere å budsjettere med enn store uregelmessige lønnsoppganger.   93 

AU mener det er mest ansvarlig både budsjettmessig og med tanke på at AUs lønn skal holde seg 94 

på et akseptabelt nivå å foreta en liten justering av AUs lønn og sette den opp til lønnstrinn 30.  95 

Arbeidsutvalget mener samtidig at økningen til lønnstrinn 30 ikke vil gjenspeile arbeidsoppgaver 96 

eller –mengde, og at organisasjonen fremdeles vil være tjent med at tillitsverv slik som 97 

arbeidsutvalget har en lønn et stykke under en vanlig arbeidstaker.  98 

Endringsforslag: AU lønnes i Ltr. 30.  99 

  100 

1.3 h) Trening  101 

Dagens formulering: “NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte 102 

aktiviteter oppad begrenset til 3600 per AU-medlem per AU-periode.”  103 

Summen som er satt av til å dekke utgifter til trening dekker ikke de faktiske kostnadene det 104 

innebærer å være knytta til et treningssenter. AU medlemmene kan velge å benytte seg av andre 105 

måter å trene på, men månedsprisen på treningssenter framstår som det mest naturlige 106 

kostnadsnivået å tilpasse ordninga etter. Månedsprisen på treningssenter i Oslo varierer veldig i 107 

pris. For eksempel koster et medlemskap hos Fresh Fitness, en av de billigere aktørene, 339 kr i 108 
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måneden. SiO koster 569 kr og SATS 559 kr. AU foreslår derfor å øke summen satt av til å dekke 109 

idretts- og treningsrelaterte aktiviteter så den faktisk dekker kostnaden det medfører å trene på ett 110 

lavpris treningssenter.  111 

Endringsforslag: NSO dekker også dokumenterte utgifter til idretts- og treningsrelaterte aktiviteter 112 

oppad begrenset til 4100 per AU-medlem per AU-periode.  113 

  114 

1.3 h) Ekstraordinære arrangementer og reiser  115 

Dagens formulering: “Ved ekstraordinære arrangementer og reiser kan medlemmer av AU få 116 

kostgodtgjørelse etter statens satser for reiser etter avtale med leder, nestleder eller 117 

sekretariatsleder.”  118 

Dette er en ordning som i praksis ikke brukes i dag. Det er vanskelig å definere hva 119 

ekstraordinære arrangementer og reiser er. AU mener at på reiser, ekstraordinære eller ikke så 120 

holder det at AU medlemmer får dekt kostgodtgjørelse etter satsene som alle andre tillitsvalgte i 121 

NSO følger.  122 

Endringsforslag: Fjerne punktet.  123 

  124 

2.1.1 b) Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen  125 

Dagens formulering: “Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 126 

25 % av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte 127 

forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader.  Tilstedeværelse på møter og arrangementer 128 

registreres gjennom deltakelse på opprop. Fravær utover denne grensen skal godkjennes av leder 129 

eller nestleder. For landsmøter og sentralstyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i 130 

forretningsorden.”  131 

AU mener at det er ryddig å definere hva som er å regne som godkjent fravær samt hvem som 132 

godkjenner et eventuelt gyldig fravær. Definisjonen er henta fra 2.1.1 c.  133 

Endringsforslag: Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % 134 

av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til 135 

å dekke reise- og oppholdskostnader. Unntak som obligatorisk undervisning, representasjon på 136 

vegne av NSO, sykdom, omsorg for barn eller andre tungtveiende årsaker kan godkjennes av 137 

leder eller nestleder. Tilstedeværelse på møter og arrangementer registreres gjennom deltakelse 138 

på opprop. Fravær utover denne grensen skal godkjennes av leder eller nestleder. For landsmøter 139 

og sentralstyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden.  140 

  141 

2.1.3 e) Beregning av diett i utlandet  142 

Dagens formulering: “Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som 143 

fører den tillitsvalgte/ansatte ut av landet.”  144 

Se begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  145 
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Endringsforslag: Utenlandsdelen av reisen starter ved avgangstid til det transportmiddel som fører 146 

den tillitsvalgte ut av landet.  147 

  148 

2.3 c) Telefoni  149 

Dagens formulering: “Utgifter til privat mobiltelefon til tillitsvalgte eller ansatte dekkes etter avtale 150 

godkjent av leder eller nestleder.”  151 

Arbeidsutvalget har jobbtelefon og har derfor ikke behov for å få dekt utgifter til privat telefon. Det 152 

er også etter hvert blitt standard i de aller fleste mobilabonnementer at tale og SMS er inkludert. 153 

Det er derfor i liten grad behov for å dekke utgifter i korte perioder der enkelte tillitsvalgte må bruke 154 

telefon til å ringe mye. Dette oppleves som en utdatert og overflødig ordning. Se ellers 155 

begrunnelse for fjerning av ansattes goder i sakspresentasjonen.  156 

Endringsforslag: Punktet fjernes  157 

  158 

2.3 f) Andre ordninger for tillitsvalgte i og på vegne av organisasjonen  159 

Dagens formulering: “Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak 160 

skal godkjennes av leder, nestleder eller sekretariatsleder.”  161 

Det skal være en høy terskel for å godkjenne dekking av utgifter til alkoholholdige drikkevarer i 162 

NSO. Sånn som punktet i dag er formulert kan leder, nestleder og sekretariatsleder godkjenne 163 

utgifter til alkohol hver for seg. Ved å endre til at enten leder og sekretariatsleder, leder og 164 

nestleder eller sekretariatsleder og nestleder i felleskap skal godkjenne øker vi terskelen for at 165 

NSO dekker utgifter til alkohol.  166 

Endringsforslag: Som hovedregel dekkes ikke utgifter til alkoholholdige drikkevarer. Unntak skal 167 

godkjennes av minst to av leder, nestleder og sekretariatsleder.  168 

  169 

3.1 c) Transport  170 

Punktet sier i dag “Eventuelle unntak gjøres dersom miljøvennlige transportmidler har en reisetid 171 

på over 7 timer, eller ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder.”  172 

I NSO bør vi reise mest mulig miljøvennlig. Dagens grense på 7 timer er litt for lav til at den slår inn 173 

på enkelte strekninger der tog er et godt alternativ til fly. Som Oslo – Bergen. AU ønsker å legge 174 

opp til mer bruk av tog og buss og foreslår derfor å øke grensa til 8 timer.  175 

Endringsforslag: Eventuelle unntak gjøres dersom mer miljøvennlige transportmidler har en 176 

reisetid på over 8 timer, eller ved forhåndsgodkjennelse av leder eller nestleder.  177 

  178 

3.3 b) Papirløse møter  179 

Dagens formulering: “NSO skal tilrettelegge for at møter og arrangement kan avholdes papirløst.”  180 

Dette er etter AUs vurdering et punkt som henger igjen fra en annen tid. I dag er det en selvfølge 181 

at alle møter i NSO skal gjennomføres papirløse. Både av hensyn til kostnader og miljø. I dag 182 
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kopierer vi kun opp papirer til deltakere på møter som av medisinske årsaker har behov for det. AU 183 

mener at punktet er overflødig og utdatert og bør fjernes.  184 

Endringsforslag: Fjerne punktet  185 

INNSTILLING 186 

 Miljø- og økonomireglementet vedtas med endringer. 187 

 AU gis redaksjonell fullmakt til å endre nummer og bokstaver i titler der det er nødvending 188 

etter eventuelle fjerninger av punkter. 189 

 Reglementet er gjeldende fra 01.07.2022. 190 
  191 
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