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Elevorganisasjonen sine Grunndokumenter: 

Vedtekter Beskriver reglene for organisasjonens oppbygging og 
struktur 

Politisk måldokument Beskriver Elevorganisasjonens politiske standpunkter 

Politiske prioriteringer En konkret prioriteringsliste over organisasjonens politiske 
satsningsområde i perioden 

Prinsipprogram Beskriver de overordnede prinsippene til 
Elevorganisasjonen 

Arbeidsprogram Beskriver de organisatoriske arbeidsoppgaver for 
perioden 

 

Følgende begreper legges til grunn for grunndokumentene: 

Representant: En som innehar delegat- eller observatørstatus. 

Delegat: Representant som innehar tale-, forslags- og stemmerett. 

Observatør: Representant som innehar tale- og forslagsrett. 

Alminnelig 
flertall: 

Flere stemmer for enn mot forslaget. Avholdende og forkastede 
stemmer teller imot. Bruker i organisatoriske saker.  

Absolutt flertall: Forslaget har støtte av over halvparten av alle 
stemmeberettigede i salen. Avholdende og forkastede teller mot. 
Brukes i personvalg.  

⅔ flertall: Forslaget har støtte av over ⅔ av alle stemmeberettigede i salen. 
Avholdende og forkastede teller mot. Brukes i politiske saker og 
vedtekter.  

Sentralleddet: Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek), Valgkomiteen 
(Valgkom), kontrollkomiteen (konkom) og OD-styret.  

Medlem: Elever og lærlinger ved skoler eller lærlingråd som er innmeldt i 
organisasjonen gjennom institusjonsbasert medlemskap, og 
individuelle medlemmer.  
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Tillitsvalgt: Person som er valgt til et tillitsverv i Elevorganisasjonen av et 
organ i organisasjonen.  

 

Elevorganisasjonen 
 

Formål og verdigrunnlag 

§ 1a Elevorganisasjonens formål er å fremme elever og lærlingers felles og 
individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet 
forøvrig. Elevorganisasjon tar kun standpunkt i saker relevante for 
utdanningspolitikk. Elevorganisasjonens politiske grunnprinsipper skal bygge 
på bred enighet blant medlemmene.  

§ 1b Elevorganisasjonens verdisyn bygger på medmenneskelighet og respekt. 
Elevorganisasjonen tar sterk avstand fra alle former for rasisme, 
diskriminering og andre ideologier som strider mot menneskerettighetene.  

§ 1c Elevorganisasjonen er en norsk landsomfattende partipolitisk uavhengig 
interesseorganisasjon som representerer elever i videregående og 
ungdomsskolen og lærlinger, samt individuelle medlemmer. 

§ 1d Alle arrangement i Elevorganisasjonen har nulltoleranse for alkohol og andre 
rusmidler. 

 

Navn  

§ 2a Elevorganisasjonens internasjonale navn er School Student Union of Norway, 
det forkortes SSUN. 

§ 2b Elevorganisasjonens navn forkortes Elevorg eller EO. 

§ 2c Organisasjonen heter Ohppiidorganisašuvdna på nordsamisk, 
Oahppijorganisasjåvnnå på lulesamisk og Learohkeorganisasjovne på 
sørsamisk. 
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Organisasjon 

 

Organisasjonsform 

§ 3a På nasjonalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Elevtinget, 
Landsstyret og Sentralleddet. 

§ 3b På regionalt plan er Elevorganisasjonen organisert gjennom Årsmøte og 
Fylkeslag. 

§ 3c På lokalt plan er Elevorganisasjon organisert gjennom Lokallagsårsmøte, 
Lokallag, Elevråd og Lærlingråd 

 

Sammenslåing og oppløsning 

§ 4a Sammenslåing av Elevorganisasjonen og andre organisasjoner med 
sammenfallende formål kan bare vedtas av Elevtinget med ⅔ flertall. 

§ 4b Begrunnet forslag for sammenslåing skal sendes til landsstyret senest to 
måneder før Elevtinget. Forslaget skal også sendes ut til medlemsskoler, 
innmeldte lærlingråd, individuelle medlemmer og tillitsvalgte i 
Elevorganisasjonen. 

§ 5a Oppløsning av Elevorganisasjonen kan bare vedtas med ⅔ flertall og to (2) 
påfølgende elevting med minst elleve (11) måneders mellomrom. Det siste 
elevting skal være ekstraordinært og skal kun behandle oppløsningssaken. 

§ 5b Dersom oppløsning blir vedtatt skal det oppløsende Elevtinget bestemme 
forvaltningen av Elevorganisasjonens midler og arkivet, samt Operasjon 
Dagsverk. 

§ 5c Begrunnet forslag for oppløsning skal sendes til Landsstyret senest to 
måneder før ordinært elevting. Forslaget skal også sendes ut til 
medlemsskoler, innmeldte lærlingråd, individuelle medlemmer og tillitsvalgte i 
Elevorganisasjonen. 

§ 6a Dersom det åpnes for konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om 
Elevorganisasjonen på en annen måte skulle opphøre å eksistere, skal OD-
styret fortsette som styringsorgan for OD, og tildeles de fullmakter som 
Landsstyret hadde før.  
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§ 6b I en situasjon som er beskrevet i §6a suppleres OD-styret med en representant 
fra de ansatte hos OD og de tidligere OD-lederne i ODs råd. OD-styrets mandat 
er da følgende: 

- Å sikre en tilfredsstillende gjennomføring av den eventuelle allerede 
igangsatte aksjonen. 

- Å sikre en tilfredsstillende oppfølging av de igangsatte prosjekter. 
- Å komme frem til en demokratisk og elevstyrt videre drift av OD 
- Eventuelt, sikre styrt avvikling av kampanjen.  

§ 6 Landsstyret vedtar retningslinjer for sammenslåing og oppløsning av fylkeslag. 

 

Saksbehandling 

§ 7a Elevting, Årsmøte, Lokallagsårsmøte, Elevforsamling og Representantskap er 
vedtaksdyktig så lenge ½ av de stemmeberettigede er representert når møtet 
settes. Elevting, Årsmøte, Lokallagsårsmøte, Elevforsamling og 
Representantskap må til enhver tid bestå av minst ⅓ av de 
stemmeberettigede for å være vedtaksdyktig. 

§ 7b I alle andre organ er kravet at halvparten av de stemmeberettigede er 
tilstede. 

§ 8 Alle organ følger møteregler vedtatt av Landsstyret, med mindre annet 
vedtas av organet selv. 

§ 9 Ved stemmelikhet i voteringer gjenopptas debatten, og avsluttes med skriftlig 
votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget. 

§ 10 Alle representanter i alle organisasjonsledd i Elevorganisasjonen har rett til å 
føre protokollmerknad. 

§ 11 Vedtak om å inngå omfattende samarbeidsavtaler som forplikter 
organisasjonen mer enn ett år utover inneværende periode må fattes med ⅔ 
flertall i landsstyret. 

§ 12a Dersom det foreligger omstendigheter som svekker en persons evne til å 
være upartisk i en vurderingssak, skal denne erklæres partisk. 

§ 12b En delegat eller observatør som er erklært inhabil forlater møtet. Det er mulig 
å overdra stemmerett etter ordinære regler. 
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§ 13a Alle møter i Elevorganisasjonen er åpne med mindre gjeldende organ vedtar 
annet. Slike vedtak fattes med absolutt flertall. Kun representanter med 
møterett kan være tilstede om møtet holdes for lukkede dører. 

§ 13b Personer uten møterett i Elevorganisasjonen organer kan søke om talerett. 
Organet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om andre enn de med 
møterett skal innvilges talerett. 

 

Reaksjoner på brudd av Elevorganisasjonens retningslinjer 

§ 14 Landsstyret vedtar Etiske retningslinjer for Elevorganisasjonen 

§ 15a Alle kan melde fra om oppførsel, hendelser eller annet som bryter med 
Elevorganisasjonens retningslinjer og/eller er grunn til mistillitsvotum. Dette 
skal meldes til Elevorganisasjonens varslingsutvalg.  

§ 15b Varslingsutvalget består av leder av Elevorganisasjonen, Generalsekretær og 
leder av kontrollkomiteen. Dersom noen av dissa ikke kan møte, eller er 
inhabile i en sak, supplerer kontrollkomiteen varslingsutvalget med egne 
medlemmer. Landsstyret vedtar mandat for varslingsutvalget. Utvalgets 
hovedoppgave er behandling av varsel i tråd med mandatet, og vedta 
reaksjoner på brutt på etiske og trygge retningslinjer.  

§ 15c I de tilfeller hvor varslingsutvalget finner grunn til å gi reaksjoner skal forslag 
til dette baseres på alvorlighetsgrad og inkluderes i vedtaket. Reaksjoner på 
brudd av retningslinjer kan være, men er ikke begrenset til: 

- Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre oppførsel 
- Midlertidig utestenging fra arrangement, møter eller fellesarenaer 

med varighet opp til ett (1) år. 
- Inndragelse av tillitsverv og/eller oppgaver. 
- Eksklusjon. En tillitsvalgt eller et medlem som blir ekskludert mister 

alle sine rettigheter i Elevorganisasjonen. Herunder, men ikke 
begrenset til, medlemskap i organisasjonen, tillitsverv og møterett i 
alle organ. 

§ 15d Varslingsutvalget fatter vedtak i saker. Vedtaket kan ankes til sentralstyret. 
Alle parter har rett til å høres på nytt ved en eventuell anke. 

§ 16 Ved varsler som utgjør alvorlige brudd på retningslinjer kan varslingsutvalget 
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vedta suspensjon fra verv og deltakelse på arrangementer inntil annet vedtak 
er fattet i Varslingsutvalget. En eventuell suspensjon opprettholdes til endelig 
vedtak er fattet i en ankesak. 

 

Valg og valgbarhet 

§17 Alle personvalg i Elevorganisasjonen gjennomføres ved akklamasjon eller 
skriftlig valg, og velges med absolutt flertall. Alle verv i Elevorganisasjonen 
varer fra årsmøte til årsmøte, med mindre vedtektene sier annet.  

§18 Til sentrale tillitsverv og fylkesstyrer kan alle medlemmer av, og tillitsvalgte i 
Elevorganisasjonen stille til valg. Man er valgbare i ett (1) år etter endt 
tillitsverv. Til OD-styret, og øvrige organisasjonsledd er alle som er under 26 
år i valgperioden valgbare. 

§19 Elevtinget vedtar forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte. Et slikt vedtak må 
fattes før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv som 
faller under forpliktelsen er nødt til å signere dette før vedkommende tiltrer i 
sitt verv.  

§ 20a Elevtinget velger sentralledd, med unntak av leder for Operasjon Dagsverk. 

§ 20b Leder og nestleder for Operasjon Dagsverk velges av Landsstyret innen 15. 
desember, etter innstilling fra: Operasjon Dagsverk sitt styre.  

§ 20c Sentralleddet har funksjonstid fra 1. juli det året de velges til 30. juni 
påfølgende år. Funksjonstid for OD-styret er fra 1. april det året de blir valgt til 
31. mars påfølgende år. Leder for Operasjon Dagsverk sitter fra endt Elevting 
til endt Elevting påfølgende år. 

§ 20d Sentralstyret, Generalsekretær og leder for Operasjon Dagsverk må flytte til 
Oslo eller umiddelbar nærhet innen 1. juli og bo der til funksjonstidens slutt. 
Landsstyret kan innvilge dispensasjon fra denne regelen med ⅔ flertall. 

§ 21 Personer som stiller til Elevorganisasjonens fylkesstyret er nødt til å bo eller 
være under opplæring i fylket de stiller til valg i. Kontrollkomiteen kan 
innvilge dispensasjon fra denne regelen. 

§ 22 I alle Elevorganisasjonens fora skal det tilstrebes jevn representasjon av 
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kjønn, minoritetsbakgrunner, geografisk fordeling og utdanningsbakgrunn. 
Ved valg til fylkeslag skal det tilstrebes en god representasjon av 
ungdomsskoleelever, yrkesfagselever, lærlinger og studiespesialiserende 
elever.  

 
Partipolitisk uavhengighet 

§ 23a Alle tillitsvalgte i Elevorganisasjonen, med unntak av kontrollkomiteen og OD-
styret, kan ikke inneha sentrale, landsstyre eller lønnede tillitsverv i 
partipolitiske organisasjoner. Ingen tillitsvalgte i Elevorganisasjonen kan 
representere partier på valgtorg og skoledebatter. 

§ 23b Sentralstyret, Generalsekretær, fylkesledere, lokallagsledere og nestledere i 
fylkesstyrer i Elevorganisasjonen kan ikke inneha tillitsverv i partipolitiske 
organisasjoner.  

§ 23c Personer som er folkevalgte i Storting og Fylkesting kan ikke inneha verv i 
Elevorganisasjonen. Regelen gjelder ikke folkevalgte med permisjon fra sitt 
verv. Dersom en tillitsvalgt blir folkevalgt underveis i perioden, må 
vedkommende umiddelbart søke permisjon. Den tillitsvalgte regnes som 
tillitsvalgt frem til permisjonssøknaden er behandlet og så lenge permisjon 
varer. Tillitsverv i Sametinget og Kommunestyrer kan kun innehas av 
Kontrollkomitéen, Valgkomitéer og OD-styret. 

 

 

Institusjonsbasert medlemskap 

§ 24a En offentlig eller privat ungdom- eller videregåendeskole eller lærlingråd kan 
melde seg inn i Elevorganisasjonen gjennom institusjonsbasert medlemskap 
dersom: 

- Skole/lærlingrådet har et demokratisk elev- eller lærlingråd 
- Skolen/lærlingrådet betaler gjeldende medlemskontingent 
- Skole utsteder vitnemål etter endt opplæring  

§ 24b Innmelding, videreføring av medlemskap og utmelding skjer gjennom 
uravstemning. For at uravstemningen skal være gyldig må minst halvparten 
av skolens elever eller lærlingene i lærlingrådet avgi stemme. Det må være 
absolutt flertall blant de avgitte stemmene for at skolen eller lærlingrådet skal 
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melde seg inn, videreføre medlemskapet eller melde seg ut.  

§ 24c Den enkelte elev eller lærling ved en skole eller et lærlingråd som er medlem 
av Elevorganisasjonen har rett til å reservere seg mot medlemskap i 
Elevorganisasjonen. Dette må skje skriftlig på et reservasjonsskjema. 

§ 24d Avdelinger av skoler som har egne demokratiske elevråd regnes som 
selvstendige skoler og kan melde seg inn og ut uavhengig av de andre 
avdelingene ved samme hovedskole. Kontrollkomiteen er avgjørende om en 
avdeling skal regnes som en selvstendig skole. 

 

Individuelt medlemskap 

§25 En person som ønsker å være medlem av Elevorganisasjonen, men ikke går på 
en medlemsskole kan melde seg inn som individuelt medlem. Medlemskapet 
må fornyes hvert år. Personen må enten gå på en skole som kvalifiserer seg til 
medlemskap eller være lærling.  

 
Kontingent 

§ 26a Elevtinget fastsetter hvert år kontingent for medlemsskoler, lærlingråd og 
individuelle medlemmer etter innstilling fra Sentralstyret. Generalsekretær 
kan i ekstraordinære tilfeller innvilge reduksjon av kontingenten for enkelte 
medlemsskoler/lærlingrådet. 

§ 26b Kontingenten skal innkreves innen Elevtinget hver periode. Ved innmelding 
etter Elevtinget sendes krav om medlemskontingent fortløpende. 

§ 26c Kun medlemsskoler/lærlingråd som har betalt medlemskontingent har 
delegatstatus i Elevorganisasjonens organer. Unntak kan innvilges av 
Generalsekretær dersom det stilles tilfredsstillende garanti for omgående 
innbetaling. 

 

Grunndokumentene 

§ 27a Grunndokumentene er bindende for alle ledd i Elevorganisasjonen. 

§ 27b Politiske prioriteringer, politisk måldokument og arbeidsprogram kan ikke 
være i strid med gjeldende vedtekter eller politisk måldokument. Politisk 
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måldokument kan ikke være i strid med prinsipprogrammet.  

§ 27c Forslag med politisk innhold kan ikke realitetsbehandles dersom de er 
fremmet til arbeidsprogrammet. Dersom det er tvil om et forslag, kan 
realitetsbehandles avgjør Kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen avgjørelse kan 
overprøves av Elevtinget med ⅔ flertall.  

§ 28a Sentralstyret gir mandat og setter ned elevtingsforberedende komitéer som 
skal utarbeide forslag til grunndokumentene som skal behandles på 
Elevtinget. Samt innstille på forslag til vedtektene.  

§ 28b Forberedende komiteer kan sende inn forslag på eksisterende forslag etter 
forslagsfristen for gjeldende grunndokument har gått, og før Elevtinget har 
begynt. Alle forslag må godkjennes av kontrollkomiteen for å være gyldig.  

§29 Sentralstyret skal sette ned redaksjonskomitéer som skal innstille på forslag 
til nye grunndokumenter, med unntak av vedtektene. Sentralstyret behandler 
mandat og sammensetning for disse komiteene. 

 

Elevtinget 

§ 30 Elevtinget er Elevorganisasjonens øverste organ. Sentralstyret kaller inn til 
Elevtinget. Ordinært Elevting skal være påbegynt innen 15. mars hvert år. 
Kontrollkomiteen kan ved enstemmig flertall gi dispensasjon for å åpne 
Elevtinget etter 15. Mars.  

§ 31a Følgende personer har møterett på Elevtinget og skal kalles inn: 
Med delegatstatus: 

- Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte 
lærlingråd. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en annen 
representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 

Med observatørstatus: 
- Landsstyret. 
- Sentralleddet. 
- Hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk. 
- Ledere for Operasjons Dagsverks Distriktskomiteer. Dersom leder ikke 

har mulighet å delta skal en annen representant velges av 
Distriktskomiteen. 
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- Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med en 
representant valgt av elevråd/lærlingrådet. 

- Fylkeslagene kan møte med en representant valgt av fylkesstyret. 
- Lokallagene kan møte med en representant valgt av lokallagsstyret. 
- Medlemmer av de Elevting Forberedende komiteene møter i 

angjeldende saker 
- Individuelle medlemmer i Elevorganisasjonen 

§ 31b Alle medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på Elevtinget.  

§ 32a Første innkalling skal sendes ut senest to (2) måneder før Elevtinget. Den skal 
inneholde informasjon om hvor, når og hva Elevtinget er, samt saksliste og 
gjeldende vedtekter.  

§32b Andre innkalling sendes ut senest tre (3) uker før Elevtinget. Denne skal 
inneholde praktisk informasjon om møtet, Elevtinget og utfyllende sakspapir 
til alle saker på sakslisten. 

§ 33 Fristen for å sende inn forslag til vedtektene er to (2) uker før Elevtinget. 
Fristen for å sende inn forslag til øvrige grunndokument settes gjennom 
dagsorden for Elevtinget 

§ 34a På et ordinært Elevting skal følgende saker behandles: 
- Konstituering av Elevtinget 

- Valg av ordstyrere 
- Valg av referenter 
- Valg av to (2) protokollunderskrivere 
- Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 

- Årsberetninger fra Sentralleddet og Landsstyret 
- Vedtektene 
- Politisk måldokument 
- Endringer til Prinsipprogram (hvert tredje år) 
- Én politisk prioritering som varer for en treårsperiode. Det skal være 

totalt tre politiske prioriteringer. 
- Arbeidsprogram 
- Forpliktelser for Elevtingets tillitsvalgte 
- Fastsettelse av kontingent for institusjonsbaserte medlemmer, 

lærlingråd og individuelle medlemmer 
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- Fastsettelse av inntjeningssum for OD-dagen på ungdomsskole og 
videregående skole (hvert andre år) 

- Valg av prosjekt for Operasjon Dagsverk 
- valg av sentralleddet og revisor 

§ 34b Sentralstyret og Generalsekretær velges ved særskilt valg. 

§ 34c Sentralstyret innstiller på revisor. 

§ 34d Elevtinget kan med ⅔ flertall behandle vedtektsfestede saker som ikke skal 
behandles hvert år. 

§ 34e Elevtinget må fatte vedtak i alle saker under saken “konstituering av 
Elevtinget” før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på 
referenter, dagsorden, saksliste og møteregler er gjeldende inntil disse 
sakene er behandlet. Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som 
møteleder inntil ordstyrere er valgt.  

§ 35 Sittende Kontrollkomite, inkludert varamedlemmer, er fullmaktskomite under 
Elevtinget.  

§ 36a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært Elevting dersom ett av følgende 
kriterier oppfylles: 

- Sentralstyret vedtar det med ⅔ flertall 
- Landsstyret vedtar det med ⅔ flertall etter vedtak i fylkesstyrene 
- ½ av medlemsskoler og innmeldte lærlingrådene våre krever det 

gjennom vedtak i elevrådene og lærlingrådene. 
- Kontrollkomiteen vedtar det enstemmig. 

§ 36b Kun de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært Elevting kan 
behandles på møtet.  

§ 36c Innkalling til ekstraordinært Elevting skal sendes ut senest fem (5) uker før 
møtet finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som skal 
behandles, samt praktisk informasjon om det ekstraordinære Elevtinget.  

 
Landsstyret 

§ 37 Landsstyret er Elevorganisasjonens øverste organ i perioden mellom to 
Elevting. Sentralstyret kaller inn til landsstyremøter. Det skal avholdes minst 
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fem (5) ordinære landsstyremøter i perioden.  

§ 38 Landsstyret består av: 
- Lederne i Elevorganisasjonens fylkeslag 
- Leder i Elevorganisasjonen 

§ 39 Følgende personer har møterett på landsstyremøter og skal kalles inn: 
- Medlemmer av Landsstyret møter med delegatstatus 
- Sentralleddet møter med observatørstatus 
- Fylkeslagene kan møte med én (1) observatør som er valgt av 

fylkesstyret. Denne stiller automatisk med delegatstatus om delegat 
ikke er tilstede i rommet. 

§ 40a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før et landsstyremøte. 
Den skal inneholde hvor og når møtet skal skje, samt saksliste. 

§ 40b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før et landsstyremøte. 
Denne skal inneholde praktisk informasjon om møtet, utfyllende sakspapir til 
alle saker på sakslisten. 

§ 41a På alle landsstyremøter skal følgende saker behandles: 
- Konstituering av landsstyremøtet 

- Valg av ordstyrere og referenter 
- Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

- Beretninger fra sentralleddet og fylkeslagene 

§ 41b Landsstyret må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av 
landsstyremøter før andre saker kan behandles. Sentralstyrets innstillinger på 
referenter, dagsorden og saksliste er gjeldende inntil disse sakene er 
behandlet. Sittende leder i Elevorganisasjonen fungerer som møteleder inntil 
ordstyrere er valgt. 

§ 41c Landsstyret har myndighet til å behandle følgende saker: 
- Saker av stor politisk eller organisatorisk betydning. 
- Budsjett, budsjettrevisjon og regnskap for Elevorganisasjonen. 
- Alle retningslinjer i Elevorganisasjonen. 
- Valg av åpne plasser til verv i sentralleddet og andre komiteer. 

§ 42a Sentralstyret kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte når et absolutt 
flertall av sentralstyret eller Kontrollkomiteen, eller ½ av Landsstyret krever 
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dette. 

§ 42b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært 
landsstyremøte kan behandles på møtet. 

 
Sentralstyret 

§ 43 Sentralstyret iverksetter, sammen med fylkeslagene og generalsekretær, 
vedtak gjort av Elevtinget og Landsstyret, samt koordinerer den daglige 
virksomheten. Sentralstyret kan ikke behandle eller uttale seg i viktige 
utdanningspolitiske saker uten at Elevtinget eller Landsstyret har fattet 
retningsgivende vedtak. 

§ 44 Sentralstyret består av: 
- Leder 
- To (2) nestledere 
- Inntil ni (9) sentralstyremedlemmer 
- Leder av Operasjon Dagsverk 

§ 45a Leder, halvparten av Sentralstyret eller et absolutt flertall Kontrollkomite kan 
kalle inn til Sentralstyremøter. 

§ 45b Følgende personer har møterett på Sentralstyremøter og skal kalles inn: 
- Med delegatstatus: 

- Sentralstyret 
- Med observatørstatus: 

- Generalsekretær 
- Kontrollkomiteen 
- Valgkomiteen 

§ 46 Sentralstyret vedtar en prioriteringsliste som avgjør hvem som møter som 
delegat i Landsstyret og OD-styret, dersom leder ikke kan. Dersom leder faller 
fra før Elevtinget, rykker neste person på prioriteringslisten opp som 
fungerende leder inntil Elevtinget velger ny leder. 

§ 47 Sittende/fungerende Leder og Generalsekretær har i fellesskap signaturrett 
på vegne av Elevorganisasjonen. 
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§ 48 Sentralstyret har redaksjonell frihet i alle dokumenter vedtatt av Landsstyret 
og Elevtinget. 

 

Generalsekretær 

§ 49a Generalsekretær er ansvarlig for organisasjonens økonomi og den daglige 
driften. Generalsekretær har, sammen med ledelsen, personalansvar for 
Sentralstyret.  

§ 49b Generalsekretær iverksetter, sammen med fylkeslagene og Sentralstyret, 
vedtak gjort av Elevtinget og Landsstyret. 

§ 50 Dersom Generalsekretær faller fra før Elevtinget, velger Sentralstyret en 
fungerende Generalsekretær. Nyvalgt Generalsekretær tiltrer umiddelbart 
etter Elevtinget.  

 

Valgkomiteen 

§ 51 Valgkomiteen er saksbehandler for saken valg på Elevtinget og 
Landsstyremøter.  

§ 52a Valgkomiteen består av: 
- To (2) medlem med funksjonstid på 2 år (Ett medlem velges hvert år) 
- Tre (3) medlemmer med funksjonstid på 1 år 
- To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i ikke prioritert 

rekkefølge 

§ 52b Varamedlemmer i valgkomiteen møter i komiteen med tale og forslagsrett. 
Når ordinære medlemmer melder frafall møter varamedlemmer med 
stemmerett for vedkommende som meldte frafall. Dersom et medlem av 
Valgkomiteen faller fra i løpet av perioden, rykker varamedlem opp med 
umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et nytt fullverdig medlem av 
komiteen. 

§ 52c Valgkomiteen velger egen leder. 

 

Kontrollkomiteen 

§ 53a Kontrollkomiteen er Elevorganisasjonens kontrollorgan og er det eneste 
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organet med tolkningsrett. Kontrollkomiteen skal kontrollere at 
organisasjonen fungerer etter vedtektene sin intensjon og at Elevtinget og 
Landsstyrets vedtak blir iverksatt. 

§ 53b Kontrollkomiteen tolker Elevorganisasjonens vedtak, grunndokumenter og 
styringsdokumenter ved behov. Tolkningene må være enstemmig i komiteen 
og sendes skriftlig til alle tillitsvalgte i Elevorganisasjonen, med unntak av 
tolkninger med særskilt sensitivitet. Alle tolkninger av vedtektene sendes 
automatisk som forslag til neste Elevting. 

§ 54a Kontrollkomiteen består av: 
- To (2) medlem med funksjonstid på 2 år (Ett medlem velges hvert år) 
- To (2) medlemmer med funksjonstid på 1 år 
- To (2) varamedlemmer med funksjonstid på 1 år i ikke prioritert 

rekkefølge 

§ 54b Varamedlemmer i kontrollkomiteen møter i komiteen med tale og 
forslagsrett. Når ordinære medlemmer melder frafall møter varamedlemmer 
med stemmerett for vedkommende som meldte frafall. Dersom et medlem av 
kontrollkomiteen faller fra i løpet av perioden, rykker varamedlem opp med 
umiddelbar virkning fram til Landsstyret velger et nytt fullverdig medlem av 
komiteen. 

§ 54c Kontrollkomiteen velger egen leder.  

§ 55 Kontrollkomiteens medlemmer har samlet eller enkeltvis rett til å møte og få 
innsyn i alle Elevorganisasjonens organisasjonsledd, med unntak av 
varslingsutvalget. Kontrollkomiteen har talerett i alle saker, men kan ikke 
uttale seg meningsbærende utover saker som gjelder Kontrollkomiteen sitt 
mandat og arbeidsoppgaver.  

 

Fylkeslagene 

§ 56a Offisielt navn på Elevorganisasjonens fylkeslag er “Elevorganisasjonen i 
[fylke]” 

§ 56b Alle fylkeslag skal ha organene Fylkesstyre, Valgkomite og Årsmøte, øvrige 
organ bestemmes av Årsmøtet.  

§ 57 Fylkeslag må ha egne vedtekter. 
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Fylkesstyre 

§ 58 Fylkesstyret iverksetter vedtak gjort av Årsmøtet og eventuelle 
Elevforsamlinger, samt av Elevtinget og Landsstyret, og koordinerer den 
daglige virksomheten i Fylkeslaget. 

§ 59a Fylkesstyret skal bestå av minst fem (5) personer, og tre (3) av desse skal ha 
verv med følgende funksjon: 

- Fylkesleder 
- Økonomiansvarlig 
- Distriktskomiterepresentant 

Øvrige verv bestemmes av Årsmøtet. 

§ 59b Fylkesleder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg. 

§ 60 Fylkesstyret skal vedta en prioriteringsliste, som avgjør hvem som møter 
med delegatstatus dersom leder ikke kan møte i Landsstyret. Denne skal 
godkjennes av Kontrollkomiteen. Hvis leder faller fra før Årsmøtet rykker 
neste person på prioriteringslisten opp som fungerende leder, inntil ny leder 
er valgt. 

§ 61 I fylkeslag der årsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har vært 
vedtaksdyktig, setter Sentralstyret ned et interimstyret. Lederen av et slikt 
interimstyre møter med observatørstatus i Landsstyret.  

 

Lokallag 

§ 62a Offisielt navn på Elevorganisasjonens lokallag er “Elevorganisasjonen i/på 
[sted]”, og navnet bestemmes av Årsmøtet. 

§ 62b Lokallagenes formål er å skape en Elevorganisasjon nærmere medlemmene. 

§ 62c Alle lokallag skal ha organene lokallagsstyre og lokallagsårsmøte.  

§ 62d I lokallag der lokallagsårsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har 
vært vedtaksdyktige, settes fylkesstyret ned som interimstyre. 
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Operasjon Dagsverk 
 

ODs formål og navn 

§ 63 Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 
Aksjonen er en del av Elevorganisasjonen og består av to deler: 
informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen. Operasjon 
Dagsverks internasjonale navn er Operation Day’s Work (ODW) 

§ 64 OD skal støtte utdannings og utviklingsprosjekter med søkelys på 
marginalisert ungdom.  

§ 65a Internasjonal uke har som formål å bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å 
bidra til å skape en mer rettferdig verden. Det skal oppnås ved å sette 
globale problemstillinger på dagsorden og ved å skape interesse for 
internasjonale spørsmål. Internasjonal Uke er en informasjon- og 
aktivitetsuke som avholdes på skolene før aksjonsdagen.  

§ 65b OD-dagen er Operasjon Dagsverk sin aksjonsdag. Her skal norske elever gi 
en dag av sin utdanning for inntekt til prosjektet valgt av Elevtinget. 
Deltakelse på OD-dagen er basert på frivillighet og solidaritet.  

 

Organer og komiteer 
 

OD-styret 

§ 66 Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) er Operasjon Dagsverk sitt øverste 
organ. Saker som utelukket, angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret 
kan overprøve vedtak fra OD-styret med ⅔ flertall. OD-styret jobber ut fra 
mandat vedtatt av Landsstyret.  

§ 67a OD-styret består av: 
- styreleder 
- Ett (1) styremedlem med funksjonstid på to (2) år 
- Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra OD 
- Tre (3) styremedlemmer med bakgrunn fra EO eller annen relevant 

erfaring 
- Leder av Operasjon Dagsverk 
- Leder av Elevorganisasjonen 
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§ 67b Styret konstituerer seg selv og velger vara for styreleder. 

§ 68a Styreleder eller halvparten av OD-styret eller Kontrollkomiteen kan kalle inn 
til OD-styremøter. 

§ 68b Følgende har delegatstatus i OD-styret: 
- Medlemmer av OD-styret 

Følgende har observatørstatus i OD-styret: 
- Hovedkomitéen 
- Distrikskomitéene 
- Sentralstyret 
- Landsstyret 
- kontrollkomiteen 
- Ansatte i ODs sekretariat 
- Bistandsfaglig råd 

 

Hovedkomiteen 

§ 69 Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for utformingen og 
gjennomføringen av OD-kampanjen. Hovedkomiteens oppgåver fastsettes i 
“mandat for hovedkomiteen” som vedtas av OD-styret innen 31. januar.  

§ 70a OD-styret nedsetter Hovedkomiteen for OD, med unntak av leder og 
nestleder for OD, etter innstilling fra sittende Hovedkomité. Ny hovedkomite 
skal informeres om på følgende Elevting. OD-styret vedtar etiske 
retningslinjer for Hovedkomiteen. 

§ 70b Hovedkomiteen skal bestå av: 
- Leder for Operasjon Dagsverk 
- Nestleder for Operasjon Dagsverk 
- Inntil elleve (11) Hovedkomitemedlemmer 

§ 70c Nestleder er stedfortreder for leder av Operasjon Dagsverk. Hvis Operasjon 
Dagsverk står uten en leder konstituerer OD-styret en midlertidig leder av 
Operasjon Dagsverk.  

§ 70d Ved suppleringsvalg av Hovedkomiteen setter OD-styret ned en komité som 
skal innstille på kandidaten(e). 
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Distriktskomite 
 

§ 71a Hovedkomiteen deler landet inn i distrikter. Distriktskomiteen skolerer 
skolekomiteene og koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter.  

§ 71b Leder av Distriktskomiteen, DK-leder, velges på et vedtaksdyktig organ etter 
15. november i det fylkeslaget distriktet hører til. Distriktskomiteen innstiller 
på nye ledere av Distrikskomiteen. Dersom det ikke er mulig, innstiller 
Hovedkomiteen på en leder. 

§ 72a Kun sittende medlemmer av distriktskomiteen er valgbare til vervet 
dikstrikskomitérepresentant (DK-rep). DK-rep skal velges etter 15. november 
og 1. mars. DK-rep sitter fra de er valgt til en ny er valgt eller til det 
kommende Årsmøtet. Distrikskomiteen innstiller på en representant ovenfor 
Årsmøtet, dersom Disktriktskomiteen ikke gjør dette, innstiller 
Hovedkomiteen.  

§ 72b Om Distrikskomitérepresentanten faller fra Distrikskomitéen mellom to 
elevforsamlinger, møter én av distrikskomitélederne i fylkesstyret med de 
samme rettighetene rollen innebærer, helt til ny DK-rep er valgt. 

§ 73 Distrikskomiteen sine oppgaver fastsettes i «mandat for Distrikskomiteene» 
som vedtas av OD-styret innen 31. januar.  

 

Skolekomiteen 

§ 74a På hver skole, som deltar på OD, skal det være en skolekomité som har ansvar 
for Internasjonal Uke og OD dagen på sin skole. Skolekomiteen skal ha en 
økonomiansvarlig som har ansvar for å levere inn regnskapet innen 1. 
desember. 

 

ODs bistandsfaglige råd 

§ 75 OD-styret nedsetter hvert år i mars ODs Råd, og vedtar mandat for rådet. 
rådet består av: 

- Fortrinnsvis OD-ledere fra de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-
ledere fra andre aksjoner eller andre sentrale verv innen OD  

- 5 - 8 ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid 
Følgende har observatørstatus i rådet: 



 
 

 
Elevorganisasjonen | elev.no  21 

- Bistandsrådgiver, som også er rådets sekretær 
- OD-styret 
- Hovedkomiteen 
- Landsstyret 
- Sentralstyret 

 

ODs sekretariat 

§ 76 OD-styret ansetter og vedtar stillingsinstrukser for sekretariatet. 

 

Økonomiske forhold 

§ 77 Operasjon Dagsverk sin økonomi er selvstendig og helt atskilt fra 
Elevorganisasjonens økonomi.  

§ 78 Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret og skal 
fremlegges Landsstyret til orientering.  

§ 79a Alle midler fra kampanjen forvaltes av OD. ODs økonomiske ansvar overfor 
samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og 
renteinntekter med fradrag av aksjons og oppfølging omkostninger.  

§79b OD-midlene skal plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig 
under hensyn til plassering av denne typen midler, i henhold til 
Vergemålsloven.  

§ 80 Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske 
retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon 
Dagsverk for utgifter.  

 

Retningslinjer for ODs prosjekter 
 

ODs samarbeidsorganisasjoner 

§ 81a Det velges hvert år en eller flere organisasjoner som skal bistå i 
informasjonskampanjen i Norge og forvalte alle midlene som blir jobbet inn i 
løpet av OD-kampanjen. Desse midlene kan søkes om av en eller flere 
organisasjoner som søker sammen. Samarbeidsorganisasjonen blir valgt på 
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bakgrunn av en søknad.  

§ 81b Denne organisasjonen/e sitt mål og virke må stemme overens med ODs 
formål og minst en må være registrert som juridisk enhet i Norge.  

§ 82a Det skal inngås en avtale mellom OD og samarbeidsorganisasjonen/e før 
aksjonen. Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og 
bistandstiltakene. Avtalen godkjennes av styret før den signeres.  

§ 82b Dersom samarbeidsorganisasjonen/e bryter avtalen eller ikke oppfyller 
kravene satt til prosjektforslag og organisasjonen, kan midlene holdes tilbake 
til forholdene er brakt til orden.  
Dersom dette ikke skjer, kan OD-styret etter fullmakt fra Landsstyret, finne 
nye samarbeidspartnere for prosjektet. Dersom det ikke er mulig, vil 
resterende midler bli fordelt på nytt til et annet prosjekt med tilsvarende 
profil og en annen organisasjon etter vedtak i styret.  

§ 82c OD-styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt 
prosjekt. Midlene skal være en støtte for andre tiltak eller prosjekt i 
tilsvarende prosjekt som det originale prosjektet. dersom det ikke er mulig 
kan OD-styret vedta at restmidlene blir overført til OD sin egenkapital.  

§ 82d Samarbeidsorganisasjonen/e skal være en faglig ressurs i 
informasjonskampanjen og være behjelpelig i arbeidet før og under 
aksjonen. 

§ 83 OD-styret kan vedta at OD skal arrangeres i samarbeid med andre 
elevorganisasjoner eller lignende aksjoner, og vedta eventuelle retningslinjer 
for dette samarbeidet.  

 

Bistandstiltakene 

§ 84 For samarbeidsorganisasjonene er prosjektsøknaden samt programplan 
forpliktende. Grunnleggende avvik fra disse skal godkjennes av OD-styret.    

§ 85 OD skal sikres innsikt og deltakelse i prosjektets utvikling. 
Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til OD frem til 
prosjektet er avsluttet. 

§ 86a Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og 
forhold i prosjektlandet/ene. De skal også ha tilstrekkelig erfaring, kapasitet 
og administrativ og faglig kompetanse på området det søkes støtte til.  
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§ 86b Samarbeidsorganisasjonen må sikre at lokale samarbeidspartner i 
prosjektetlandet får kunnskap om OD som solidaritetsaksjonen til 
skoleelevene i Norge. 

§ 87c Samarbeidsorganisasjonen/e skal sammen med OD legge til rette for 
forsvarlig utfasing av støtten til prosjektet.  

 

Prinsipper for støtte til bistandstiltak 

§ 88a OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom. Tiltakene skal være utdannings- 
eller utviklingsprosjekter og ha et tydelig søkelys på og være nytenkende 
innen ungdomsmedvirkning. OD støtter folkelig mobilisering og økonomisk, 
sosial og politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal 
solidaritet, likeverd og menneskerettigheter.  

§ 88b Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk 
opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og 
tilstrebe å inkludere funksjonshemmede. 

§ 89 OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varig endring. Tiltakene skal 
være lokalt forankret og ungdoms behov skal være ivaretatt.  

§ 90a OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen/e samarbeider med 
lokale partnere, f.eks. lokale organisasjoner eller myndigheter, i 
prosjektlandet. 
 

§ 90b Samarbeidsorganisasjonen/e avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og 
gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale 
partnere.  

§ 91 Hver enkelt OD-kampanje skal tilstrebe å omfatte færre enn tre land som bør 
befinne seg på samme kontinent, med maks ti partnere. Untakk frå dette kan 
kun gjøres dersom bistandsfaglig råd og OD-styret mener dette er forsvarlig.  

§ 92a Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år og første betaling skal skje 
tidligst 1. januar etter aksjonen. Utbetalingene kan skje i en eller flere 
overføringer per år. Organisasjonene plikter å levere en rapport og regnskap 
når midlene fra en utbetaling er brukt.  

§ 92b Dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt har OD-styret rett 
til å gripe inn og stoppe utbetalinger.  

 
 

Valg av prosjekt 
 

Søknadsbehandling 

§ 93a Prosjektskisser og prosjektsøknader skal følge ODs retningslinjer for søknad. 
Det er obligatorisk å levere prosjektskisse før søknad, men prosjektskissen 
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må ikke godkjennes for å kunne søke.  

§93b OD-styret skal velge de 3 prosjektene som følger retningslinjene for søknad 
og som har best grunnlag for en god informasjonskampanje.  

§ 94a Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor noen form for 
medier, skoler eller lignende før forslaget har blitt behandlet på Elevtinget. 
Unntak er foredrag, artikler eller lignende i regi av de enkelte ledd innen 
Elevorganisasjonen eller innad i egen organisasjon.    

§ 94b Søkerorganisasjonene kan ikke under noen omstendighet argumentere mot 
noen av de andre søkerorganisasjonenes prosjektforslag.  

 

Prosjektvalg 
 

§ 95a OD sitt prosjekt velges på Elevtinget. 

§ 95b Alle lærlingråd ungdoms-, videregående- og folkehøgskoler i Norge og 
norske skoler i utlandet skal få muligheten til å stemme i prosjektvalget i 
forkant av Elevtinget.  

§ 95c Hver skole og lærlingråd kan avgi (1) stemme. Skoler og lærlingråd som har 
stemt i forkant av Elevtinget, kan ikke stemme på nytt eller endre stemmen 
på Elevtinget. Stemmene som blir gitt i forkant skal legges sammen med 
stemmene på Elevtinget.  
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