Sentralstyret Sakspapir
Møtedato
Ansvarlig
Saksnummer
Gjelder

07.12.2019-08.12.2019
Arbeidsutvalget
SST3 05.01-19/20
Endringsforslag til NSOs vedtekter

1
2

Vedlegg til saken:
1. Endringsforslag

3

ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

4
5
6

FORMÅL

7
8

SAKSPRESENTASJON

Fremme eventuelle endringsforslag til Norsk studentorganisasjons (NSO) vedtekter som skal
behandles på landsmøtet i 2020.

Ytterligere forklaring til de ulike forslagene ligger i vedlegget.
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Forslag 1 og 2 - Innstilling på valg til fagstrategiske enheter
På årets landsmøte kom det inn en bestemmelse om at valgkomiteen (VK) skal innstille på valg til
de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR). Arbeidsutvalget (AU) mener at
oppgaven innebærer et uforholdsmessig merarbeid for valgkomiteen, går på bekostning av
komiteens øvrige arbeid, og foreslår at endringen reverseres.
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Sekundært (forslag 2) foreslår arbeidsutvalget at valgkomiteen ikke innstiller på suppleringsvalg til
de fagstrategiske enhetene.
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Forslag 3 - Samtidig verv i AU og VTK
I dag er det ingenting i vedtektene som hindrer at arbeidsutvalget stiller til vedtektskomiteen (VTK).
Arbeidsutvalget mener at dersom et AU-medlem skulle stille til vedtektskomiteen er det i konflikt
med intensjonen om at vedtektskomiteen skal være et uavhengig innstillende organ.

20
21
22
23
24

Forslag 4 - Valgbarhet for delegater til landsmøtet
Arbeidsutvalget erfarer at det har vært usikkerhet hos medlemslagene om hvorvidt kravene om
valgbarhet i § 13.1 også gjelder for delegatene som medlemslagene velger til landsmøtet.
Arbeidsutvalget mener at intensjonen i vedtektene er at delegatenes valgbarhet utelukkende skal
reguleres gjennom § 4.4, og at § 13.1 kun gjelder verv en oppnevnes til i NSO.
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Forslag 5 - Antall medlemmer i fagstrategiske enheter
Dagens vedtekter er uklare på hvor mange medlemmer det skal velges til hver fagstrategiske
enhet, og om varaer kommer i tillegg. Det er derfor ønskelig å klargjøre dette.
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Forslag 6 - Disiplinærtiltak
Vedtektene spesifiserer i dag ikke hvorvidt det er anledning for organisasjonen å iverksette andre
disiplinærtiltak enn mistillit, som for eksempel midlertidig suspensjon fra verv ved alvorlige
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tillitsbrudd. NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur åpner for disiplinærtiltak, men det
er ønskelig at slike virkemidler også omtales spesifikt i vedtektene.
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Forslag 7 - Fremme resolusjoner
Arbeidsutvalget mener det er ønskelig at alle med verv i NSO skal få mulighet til å foreslå ny
politikk i organisasjonen gjennom å fremme resolusjoner til sentralstyret.
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Forslag 8 og 9 - Møterett på landsmøtet
Etter en omorganisering og sammenslåing av en rekke fellestjenester og systemer under
Kunnskapsdepartementet (KD) har Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning (Diku) og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
(Unit) blitt etablert. Styret i Samordnet opptak ble lagt ned i forbindelse med denne
omorganiseringen.
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Diku har viktige oppgaver i sektoren, og vi anser det som relevant at studentrepresentanten i styret
er representert på NSOs landsmøte. Unit har forøvrig ikke et eget styre.
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Forslag 10 - Mandat for fagrådet
I motsetning til NSOs egne komiteer er de fagstrategiske enhetene i UHR fristilt fra NSOs
dagsorden. I tillegg varierer oppgavene veldig mellom de ulike enhetene. Derfor mener
arbeidsutvalget at det ikke er hensiktsmessig å regulere representantenes arbeid gjennom et felles
mandat for fagrådet.
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Forslag 11 - Frist for å melde saker til sentralstyret
I dag sier vedtektene at fristen for å melde saker er 16 dager før et sentralstyremøte. Erfaring viser
at dette ofte er for kort tid for AU å behandle én eller flere saker før sakspapirene må sendes ut
senest 7 dager før møtestart.
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Med en frist på 4 uker får arbeidsutvalget mulighet til å behandle eventuelle nye saker samtidig
som de planlagte sakene, noe som bidrar til å sikre at saken blir godt forberedt og ikke trenger å
utsettes.
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Forslag 12 - Sentralstyrets medlemmer/varaer som delegater på landsmøtet
I dag sier vedtektene at de som har møtt med stemmerett i sentralstyrets innstillende møte(r) til
landsmøte ikke kan være delegater på landsmøtet. Fordi mange medlemslag velger sine delegater
før det er avklart hvem som deltar på alle de innstillende møtene til landsmøte, gjør det valg av
delegater veldig uforutsigbart.
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Landsmøtet kuttet i antall varaer for å i større grad inkludere dem, også på sentralstyremøtene.
Det anses derfor som hensiktsmessig å inkludere dem på lik linje med de øvrige representantene i
sentralstyret i forbindelse med landsmøtet.
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VURDERING
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Vedrørende rapport om styring og medvirkning
Eventuelle endringer som følger av anbefalingene fra rapport om styring og medvirkning er
planlagt behandlet på sentralstyremøte 4. På denne måten får arbeidsutvalget og øvrige utvalg i
organisasjonen tid til å forberede gjennomarbeidede forslag etter at rapporten legges frem på
sentralstyremøte 3.
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DISSENSER
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Dissens 1, Marte Øien
Samme som forslag 6, men med krav om at minst fire av AUs medlemmer må slutte seg til
vedtaket. Årsaken er at dersom kravet er 2/3 flertall kan AU i prinsippet vedta suspensjon hvorav
kun halve AU er for, i og med at AU er vedtaksdyktig med fire medlemmer tilstede.
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INNSTILLING
Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene på vegne av sentralstyret.
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VEDLEGG 1: ENDRINGSFORSLAG
Forslag nr.
1

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

10.3.2

2

1

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Medlemmer av de ulike fagstrategiske enhetene.
Strykning

Stryke at valgkomiteen innstiller på medlemmer til de fagstrategiske enhetene.
Eventuell ny tekst
Forslagsstillers begrunnelse
Det innebærer en stor arbeidsmengde for valgkomiteen å vurdere samtlige kandidater til alle de
fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet. Over tid har valgkomiteen blitt tillagt
stadig flere oppgaver gjennom vedtektene. Vi mener at organisasjonen er tjent med at
valgkomiteen heller disponerer tiden til sine øvrige oppgaver.
Forslaget ses i sammenheng med forslaget om at valgkomiteen ikke innstiller i suppleringsvalg til
fagstrategiske enheter.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
2

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

10.3.3

1

1

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

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

10 sider

Legge til at valgkomiteen ikke innstiller ved suppleringsvalg til fagstrategiske enheter i Universitetsog høgskolerådet.
Eventuell ny tekst
Ved suppleringsvalg innstiller valgkomiteen på plasser tilsvarende § 10.3.1 og § 10.3.2, med
unntak av suppleringsvalg til valgkomiteen og fagstrategiske enheter i Universitets- og
høgskolerådet, som gjennomføres uten innstilling.
Forslagsstillers begrunnelse
I henhold til vedtektenes § 13.6 gjennomfører arbeidsutvalget suppleringsvalg til ledige plasser i de
fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskoler. Det innebærer mye byråkrati og ekstraarbeid
for valgkomiteen å innstille ved alle slike suppleringsvalg.
I praksis blir det gjennomført suppleringer gjennom hele året, etterhvert som det stiller kandidater
til ledige plasser. Det skjer svært sjelden at det stiller mer enn én kandidat til en ledig plass, som
betyr at valgkomiteen og arbeidsutvalget som regel ikke har flere kandidater å velge mellom.
Grunnlaget for å lage en innstilling er med andre ord veldig tynt.
At valgkomiteen skal innstille betyr også at det tar mer tid fra NSO mottar et kandidatur til en ledig
plass til arbeidsutvalget kan oppnevne kandidaten. At valgkomiteen innstiller i suppleringsvalget
innebærer videre merarbeid for administrasjonen og/eller arbeidsutvalget som skal koordinere med
valgkomiteen og forberede saken til behandling.
Dette forslaget er sekundært til forslaget om at valgkomiteen ikke innstiller til fagstrategiske
enheter.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
3

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

13.1

4

2

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Man kan ikke samtidig inneha verv som medlem eller vara i sentralstyret, arbeidsutvalget,
kontrollkomiteen, valgkomiteen, faste politiske komiteer eller prinsipprogramkomiteen.
Tillegg
Legge til ny setning om at arbeidsutvalget ikke er valgbar til vedtektskomiteen.
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Eventuell ny tekst
Videre kan man ikke samtidig inneha verv i arbeidsutvalget og vedtektskomiteen.
Forslagsstillers begrunnelse
Vedtektskomiteen innstiller direkte til landsmøtet og bør derfor ha en uavhengighet til
organisasjonens utøvende organ.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist
Forslag nr.
4

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

13.1

6

-

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til at valgbarhet for delegatene er regulert av § 4.4 og ikke av § 13.1.
Eventuell ny tekst
Valgbarhet for medlemmenes delegater til landsmøtet er regulert av § 4.4.
Forslagsstillers begrunnelse
Det er kommet tilbakemeldinger om at det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt det er et krav at
delegatene som medlemmene velger til landsmøtet må oppfylle kravene i § 13.1.
Vi mener at kravene i § 13.1 kun skal gjelde verv en velges til i NSO, og ikke verv en velges til
lokalt hos et medlem. Å være delegat på landsmøtet er et verv en velges til lokalt, og vi mener at
medlemmene derfor står fritt til å velge hvem som helst som sine delegater, såfremt vilkårene i §
4.4 er oppfylt.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist
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Forslag nr.
5

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

13.8.2

1

-

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet. Det
velges to varamedlemmer i prioritert rekkefølge til hver enhet.
Endring
Endre til en klarere formulering som viser til UHR sine retningslinjer som regulerer antallet
medlemmer.
Eventuell ny tekst
Det avholdes ett valg til hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet.
Antallet representanter i hver enhet er regulert av UHR sine retningslinjer for strategiske enheter. I
tillegg til medlemmene skal hver fagstrategiske enhet ha to varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
Forslagsstillers begrunnelse
Dagens vedtekter er uklare på hvor mange medlemmer det skal velges til hver fagstrategiske
enhet. Det er imidlertid ikke ønskelig å tallfeste antallet medlemmer fordi dette er regulert av UHR
sine retningslinjer og ikke NSO sine vedtekter.
Formålet med å velge prioriterte er at det skal være lettere å supplere enhetene dersom et medlem
trekker seg i løpet av perioden. Ordlyden i siste setning er om varaer lånt fra § 7.2.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
6

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

Ny § 16.4

-

-

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til ny bestemmelse om disiplinærtiltak. Dagens § 16.4 Mistillit blir § 16.5.
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Eventuell ny tekst
§ 16.4 Disiplinærtiltak
Brudd på NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur medfører sanksjoner etter
vurdering av alvorlighetsgrad.
En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på NSOs prinsipper eller
brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i organisasjonen, inntil saken er
avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Vedtak om suspensjon vedtas av
arbeidsutvalget med 2/3 flertall. Vedtak kan ankes til sentralstyret.
Forslagsstillers begrunnelse
Dagens prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur åpner opp for at personer kan utestenges
fra arrangement. Det er ønskelig at disiplinærtiltak generelt er regulert i vedtektene i likhet med
paragrafen om mistillit.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
Dissens 1

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

Ny § 16.4

-

-

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Marte Øien

AU

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til ny bestemmelse om disiplinærtiltak. Dagens § 16.4 Mistillit blir § 16.5.
Eventuell ny tekst
§ 16.4 Disiplinærtiltak
Brudd på NSOs prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur medfører sanksjoner etter
vurdering av alvorlighetsgrad.
En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på NSOs prinsipper eller
brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i organisasjonen, inntil saken er
avklart med politi, rettsinstans og i organisasjonen. Vedtak om suspensjon vedtas av
arbeidsutvalget hvis minst fire av arbeidsutvalgets medlemmer tilslutter seg det. Vedtak kan ankes
til sentralstyret.
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Forslagsstillers begrunnelse
Samme som forslag 6, men med krav om at minst fire av arbeidsutvalgets medlemmer må slutte
seg til vedtaket. Årsaken er at dersom kravet er 2/3 flertall kan AU i prinsippet vedta suspensjon
hvorav kun halve AU er for, i og med at AU er vedtaksdyktig med fire medlemmer tilstede.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
7

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

5.4

2

5

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til en ny setning etter setning 4.
Eventuell ny tekst
Alle personer har verv i NSO kan fremme forslag til resolusjoner.
Forslagsstillers begrunnelse
Det er ønskelig at terskelen for å få behandlet resolusjoner i sentralstyret er lavere enn terskelen
for å melde saker. Vi har ved noen anledninger sett at sentralstyremedlemmer må levere
resolusjoner på vegne av andre tillitsvalgte som ikke har forslagsrett i sentralstyret. Det er mer
hensiktsmessig at de som ønsker å utarbeide forslag til resolusjoner fremmer disse resolusjonene
selv, slik at flere får mulighet til å foreslå ny politikk i organisasjonen.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist
Forslag nr.
8

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

4.5.2

9

1

Forslagsstiller
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Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
Strykning
Stryke kulepunktet.
Eventuell ny tekst
Forslagsstillers begrunnelse
Etter en omorganisering av flere statlige fellestjenester i universitets- og høgskolesektoren, er
Samordna opptak nå underlagt Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og
forskning (Unit). Samordna opptak har ikke lenger et eget styre.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
9

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

4.5.2

9

1

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Tillegg
Legge til representant fra styret i Diku.
Eventuell ny tekst
Etter en omorganisering har en rekke kvalitetssikringssystemer (inkludert blant annet det tidligere
Senter for internasjonalisering av utdanning) i universitets- og høgskolesektoren blitt underlagt det
nye Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). NSO har
representasjon i styret i Diku. Fordi Diku har en viktig oppgave i sektoren mener vi det er relevant
for representanten å ha tale- og forslagsrett på landsmøtet.
Forslagsstillers begrunnelse

Vedtektskomiteens vurdering
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Vedtatt / Avvist
Forslag nr.
10

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

3.2.3

1

1

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Mandatet fastsetter arbeidet for fagrådet og de politiske komiteene.
Strykning
Stryke at sentralstyret vedtar mandat for fagrådet
Eventuell ny tekst
Mandatet fastsetter arbeidet for de politiske komiteene.
Forslagsstillers begrunnelse
Alle representantene i NSO sitt fagråd er medlemmer i kraft av å være representert i de
fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet (UHR), dermed har alle representantene
allerede et klart mandat gjennom sitt arbeid i UHR. Videre varierer oppgavene veldig mellom de
ulike fagstrategiske enhetene.
I motsetning til arbeidet i NSOs egne politiske komiteer, er det ikke samme anledning å sette
dagsordenen for arbeidet som skjer i UHR. Derfor er det ikke like hensiktsmessig å regulerer
representantenes arbeid gjennom et felles mandat for fagrådet.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist
Forslag nr.
11

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

5.4

2

5

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Frist for å melde saker er 16 dager før møtet.
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Endring
Endre fristen til 4 uker.
Eventuell ny tekst
Frist for å melde saker er 4 uker før møtet.
Forslagsstillers begrunnelse
I dag sier vedtektene at fristen for å melde saker er 16 dager før et sentralstyremøte. Erfaring viser
at dette ofte er for kort tid for AU å behandle én eller flere saker før sakspapirene må sendes ut
senest 7 dager før møtestart. Hvis saker meldes så seint har ikke AU eller sekretariatet kapasitet til
å forberede saken godt nok, og en ender heller opp med å oppfordre innsender med å vente til
neste sentralstyremøte.
Med en frist på 4 uker får arbeidsutvalget mulighet til å behandle eventuelle nye saker samtidig
som de planlagte sakene, noe som bidrar til å sikre at saken blir godt forberedt og ikke trenger å
utsettes. Samtidig rekker en også fristen på 3 uker for å sette saken på foreløpig saksliste.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist

Forslag nr.
12

Redaksjonelt

Paragraf nr.

Avsnitt nr.

Setning nr.

Nei

4.4

-

-

Forslagsstiller

Institusjon/komite

Sentralstyret

SST

Opprinnelig tekst
Personer som har møtt med stemmerett i sentralstyrets innstillende møte(r) til landsmøtet.
Endring
Eventuell ny tekst
Sentralstyrets faste representanter og vara.
Forslagsstillers begrunnelse
I sier vedtektene at de som har møtt med stemmerett i sentralstyrets innstillende møte(r) til
landsmøte ikke kan være delegater. Fordi mange medlemslag velger sine delegater før det er
avklart hvem som deltar på alle de innstillende møtene til landsmøte, gjør det valg av delegater
veldig uforutsigbart.
Landsmøtet kuttet i antall varaer for å i større grad inkludere dem, også på sentralstyremøtene.
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Det anses derfor som hensiktsmessig å inkludere dem på lik linje med de øvrige representantene i
sentralstyret i forbindelse med landsmøtet.
Vedtektskomiteens vurdering

Vedtatt / Avvist
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