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Kapitelet om Operasjon Dagsverk i Elevorganisasjonens vedtekter for perioden 
2020/2021, vedtatt av Elevtinget i mars 2020. 

 

Elevorganisasjonens Vedtekter:  

Operasjon Dagsverk 
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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 teller ikke. Brukes 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 2/3 av alle stemmeberettigede i 

salen. Avholdende og forkastede teller mot. Brukes i 
politiske saker og vedtektene.  

 
Sentralleddet:  Sentralstyret (SST), Generalsekretær (Gensek),  
    Valgkomiteen (Valgkom), Desisjonskomitéen (Deskom) og  
    OD-styret. 
Medlem: Elever og lærlinger ved skoler eller lærlingråd som er 

innmeldt i organisasjonen gjennom institusjonsbasert 
medlemskap, og individuelle medlemmer. 

 
Tillitsvalgt: Person som er valgt til et tillitsverv i Elevorganisasjonen av 

et organ i organisasjonen. 

Operasjon Dagsverk 

ODs formål og navn 
§ 62 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). 
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§ 63 OD skal gjennom Internasjonal Uke bevisstgjøre elevene på sitt ansvar for å 
bidra til å skape en mer rettferdig verden. Ved å sette globale problemstillinger 
på dagsorden skal OD skape interesse for internasjonale spørsmål blant elevene. 
På aksjonsdagen, OD-dagen, kan elever ved norske skoler gi en dag av sin 
utdanning til inntekt for prosjektet valgt på Elevtinget. 

 
§ 64 OD skal støtte utdannings- og utviklingsprosjekter med fokus på marginalisert 

ungdom. Ved å jobbe på OD-dagen kan elever ved norske skoler gjøre en innsats 
for at ungdom i andre deler av verden skal få muligheten til utdanning, slik at de 
selv får muligheten til å påvirke sin egen situasjon. Ungdom i hele verden 
kjemper en felles kamp med et felles mål, lik mulighet til utdanning. Ikke fordi vi 
er like, men fordi vi er like mye verdt. 

Organer og komiteer 

OD-styret 

§ 65 Operasjon Dagsverks styre (OD-styret) er Operasjon Dagsverks øverste organ. 
Saker som utelukkende angår OD behandles av OD-styret. Landsstyret i 
Elevorganisasjonen kan overprøve vedtak fra OD-styret med 2/3 flertall. OD-
styret jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen. 

 
§ 66a 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 

 
§ 66b Representanter i OD-styret kan sitte i inntil fire (4) år. 
 
§ 66c Styret konstituerer seg selv og velger vara for OD-leder. Vara for OD-leder må ha 

verv i sittende OD-styret eller Hovedkomité. 
 
§ 67a Styreleder, halvparten av OD-styret eller en enstemmig Desisjonskomité kan 

kalle inn til OD-styremøter. 
 
§ 67b Følgende personer har møterett på OD-styremøter og skal kalles inn: 

• Medlemmer av OD-styret møter med delegatstatus. 
• Hovedkomitéen, Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomitéen og ansatte i 

ODs sekretariat har observatørstatus. 



 

 

Elevorganisasjonen | elev.no Tilbake til toppen Side 4 av 9 

 

Hovedkomiteen 

§ 68 Hovedkomiteens oppgaver fastsettes i «Mandat for hovedkomiteen» som vedtas 
av OD-styret innen 31. januar. Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for 
utformingen og gjennomføringen av OD kampanjen.  

 
§ 69a OD-styret nedsetter Hovedkomiteen for OD, etter innstilling fra sittende 

Hovedkomité. Ny Hovedkomité skal informeres om på påfølgende Elevting. 
OD-styret vedtar etiske retningslinjer for Hovedkomiteen.  

 
§ 69b Hovedkomiteen består av: 

- Leder for Operasjon Dagsverk 
- Inntil elleve (11) Hovedkomitemedlemmer  

 

Distriktskomiteene 

§ 70a  Hovedkomiteen deler landet inn i distrikter. Distriktskomiteene skolerer 
Skolekomiteene og koordinerer Internasjonal Uke i sine distrikter. 

 
§ 70b  Hvert distrikt har en Distriktskomite som ledes av en DK- leder. Leder for hver av 

Distriktskomiteene velges på en elevforsamling etter 15. november i det 
Fylkeslaget Distriktskomitéen sogner inn under. Distriktskomitéene innstiller på 
nye ledere av Distriktskomitéene. Dersom ikke dette er mulig, skal 
Hovedkomitéen komme med en innstilling. Når nye Distriktskomitéer er valgt, 
skal de orienteres om ved neste elevforsamling eller årsmøte." 

 
§ 71a  Sittende medlemmer i Distriktskomitéene i fylket er de eneste valgbare til 

distriktskomitérepresentant. Distriktskomitérepresentanten velges på en 
elevforsamling etter 15. november og 1. mars. Distriktskomitérepresentanten 
tropper på etter valget, og sitter til ny Distriktskomitérepresentant er valgt året 
etter, men ikke lenger enn til årsmøtet i neste periode. Distriktskomitéene 
innstiller på en Distriktskomitérepresentant ovenfor Elevforsamlingen. Dersom 
Distriktskomitéene ikke har kommet med en innstilling kan Hovedkomitéen 
legge frem en innstilling. 

 
§ 71b  Om Distriktskomitérepresentanten faller fra Distriktskomitéen mellom to 

Elevforsamlinger, møter én av distriktskomitélederne i fylkesstyret, inntil ny 
Distriktskomitérepresentanten er valgt med de samme rettighetene rollen 
innebærer. 
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Skolekomiteene 

§ 72 På hver skole, som deltar på OD, skal det være en Skolekomité. Skolekomiteene 
har ansvaret for Internasjonal Uke og OD-dagen på sine skoler. Skolekomiteene 
skal ha en økonomiansvarlig, og vedkommende skal sørge for å levere inn 
regnskap innen 1. desember. 

 

ODs bistandsfaglige råd 

§ 73 OD-styret nedsetter hvert år i mars ODs Råd, og vedtar mandat for rådet. Rådet 
består av: 
• Fortrinnsvis OD-ledere for de fire siste aksjonene, om nødvendig OD-ledere 

for tidligere aksjoner eller andre sentrale tillitsvalgte innen OD 
• 5 til 8 ressurspersoner med erfaring fra bistands-/utviklingsarbeid 
• Bistandsrådgiver er rådets sekretær og har observatørstatus. 
• OD-styret, Hovedkomitéen og Landsstyre møter med observatørstatus 

 

ODs sekretariat 

§ 74 OD-styret ansetter, og vedtar stillingsinstrukser for, sekretariatet. 

Økonomiske forhold 
§ 75 Operasjon Dagsverks økonomi er selvstendig og helt atskilt fra 

Elevorganisasjonens økonomi. 
 
§ 76 Operasjon Dagsverks budsjett og regnskap behandles av OD-styret og 

fremlegges Landsstyret til orientering. 
 
§ 77 Midler fra kampanjene forvaltes av OD. ODs økonomiske ansvar overfor 

samarbeidsorganisasjoner er begrenset til kampanjesummen og renteinntekter 
med fradrag av aksjons- og oppfølgingsomkostninger. OD-midlene skal 
plasseres etter så sikre og gunstige vilkår som forsvarlig under hensyn til 
plassering av denne typen midler, i henhold til Vergemålsloven. 

 
§ 78 Det skal til enhver tid være nedfelt i Operasjon Dagsverks økonomiske 

retningslinjer, vedtatt av Landsstyret, hvem som kan tegne Operasjon Dagsverk 
for utgifter.  
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Retningslinjer for ODs prosjekter 

Informasjon og aksjon 

§ 79a Internasjonal Uke er en informasjons- og aktivitetsuke som avholdes på skolene 
før selve aksjonsdagen. 

 
§ 79b Internasjonal Uke er den viktigste delen av OD og bør derfor ha høyeste prioritet. 

Det er et grunnleggende mål at alle skoler som deltar på OD arrangerer en 
Internasjonal Uke, slik at OD kan være med på å fremme menneskelig likeverd 
og likestilling, og toleranse, global ressursutjevning og internasjonalt 
medansvar. 

 
§ 79c Internasjonal Uke avsluttes med selve OD-dagen, der de deltagende elevene 

gjør et dagsverk til inntekt for ungdom i årets prosjektland. Det er et mål at flest 
mulig av skoleelevene i Norge skal delta på OD. Deltagelse på selve OD-dagen 
skal være basert på frivillighet og solidaritet. 

 

ODs samarbeidsorganisasjoner 

§ 80a 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. ODs samarbeidsorganisasjon(er) velges på bakgrunn av 
en søknad. 

 
§ 80b Midler fra OD kan søkes av en organisasjon eller flere organisasjoner som søker 

sammen. Minst en av organisasjonene må være registrert som juridisk enhet i 
Norge. 

 
§ 80c Samarbeidsorganisasjonens mål og virke må være i overensstemmelse med ODs 

formål. 
 
§ 81a Det skal inngås en avtale mellom OD og samarbeidsorganisasjonen før aksjonen. 

Denne regulerer samarbeidet om informasjonskampanjen og bistandstiltakene. 
Avtalen skal godkjennes av Styret før den signeres. 

 
§ 81b Dersom samarbeidsorganisasjonen bryter avtalen eller ikke oppfyller kravene 

satt til prosjektforslag og organisasjon i statuttene, kan midlene holdes tilbake til 
forholdene er brakt i orden. Dersom dette ikke skjer, kan OD-styret etter fullmakt 
fra Landsstyret i Elevorganisasjonen, finne nye samarbeidspartnere for 
prosjektet. Dersom det viser seg vanskelig å fremskaffe relevante 
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samarbeidspartnere for prosjektet vil resterende midler bli fordelt på nytt til et 
annet prosjekt og en annen organisasjon etter vedtak i styret. Et nytt prosjekt må 
ha en tilsvarende profil som det opprinnelige prosjektet. 

 
§ 81c OD-styret avgjør hva som skal skje med eventuelle restmidler etter endt prosjekt. 

En støtte til andre tiltak eller prosjekt skal fortrinnsvis være innenfor rammen av 
den opprinnelige søknaden fra Elevtinget. Hvis det ikke er en mulighet, kan 
styret fatte vedtak om at restmidler overføres til ODs egenkapital for å sikre god 
langsiktig drift av aksjonen.  

 
§ 81d Samarbeidsorganisasjonen skal være faglig ressurs i informasjonskampanjen. 

Samarbeidsorganisasjonen skal være behjelpelig i det praktiske arbeidet før og 
under aksjonen. Dette må skje i samarbeid med OD. OD-styret kan vedta at OD 
skal arrangeres i samarbeid med andre elevorganisasjoner eller lignende 
aksjoner, og vedta eventuelle retningslinjer for dette samarbeidet. 
 

Bistandstiltakene 

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

 
§ 83 OD skal sikres innsikt og deltagelse i prosjektets utvikling. 

Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til å rapportere til OD frem til 
prosjektet er avsluttet. Det må leveres en endelig sluttrapport etter at prosjektet 
er avsluttet. 

 
§ 84a Samarbeidsorganisasjonen skal ha god kjennskap til lokale partnere og forhold i 

prosjektlandet/ene. Samarbeidsorganisasjonen skal ha tilstrekkelig erfaring, 
administrativ og faglig kompetanse og kapasitet på området det søkes støtte til. 

 
§ 84b Samarbeidsorganisasjonen må sikre at lokale samarbeidsparter i prosjektlandet 

får kunnskap om OD som solidaritetsaksjonen til skoleelevene i Norge. 
 
§ 84c Samarbeidsorganisasjonen skal sammen med OD legge til rette for forsvarlig 

utfasing av støtten til prosjektet. 
 

Prinsipper for støtte til bistandstiltak 

§ 85a OD støtter bistandstiltak rettet mot ungdom. Tiltakene skal være utdannings- 
eller utviklingsprosjekter, som danner et godt utgangspunkt for 
informasjonskampanjen. OD støtter til folkelig mobilisering, økonomisk, sosial og 
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politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet, 
likeverd og menneskerettigheter. 

 
§ 85b  Prosjektet skal ha et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at 

ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er nytenkende på 
ungdomsmedvirkning og er åpne for at ungdom skal kunne påvirke sin egen 
situasjon. 

 
§ 85c Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk 

opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe 
å inkludere funksjonshemmede og ungdom fra den fattigste eller mest 
marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får 
lik mulighet til utdanning. 

 
§ 86 OD støtter kun prosjekter som søker å oppnå varige endringer. Tiltakene skal 

være lokalt forankret og ungdomsbehov og prioriteringer skal være ivaretatt. 
 
§ 87 OD støtter kun tiltak hvor samarbeidsorganisasjonen samarbeider med lokale 

partnere (lokale organisasjoner/myndigheter) i prosjektlandet. 
Samarbeidsorganisasjonen avklarer selv ansvarsforholdet for ledelse og 
gjennomføring av tiltakene mellom samarbeidsorganisasjonen og lokale 
partnere.  

 
§ 88 Hver enkelt OD-kampanje skal av praktiske og kampanjemessige årsaker 

tilstrebe å omfatte færre enn tre land, med maks ti partnere. Alle de aktuelle 
landene bør befinne seg på samme kontinent. Unntak fra dette kan bli gjort 
dersom ODs bistandsfaglige råd og OD-styret mener dette er forsvarlig. 

 
§ 89 Prosjektbeløpet skal fordeles over minimum tre år. Første utbetaling skjer tidligst 

1. januar etter aksjonen. Pengene kan utbetales i en eller flere overføringer per 
år. Organisasjonene plikter å levere rapport og regnskap når midlene fra en 
utbetaling er brukt. OD-styret har rett til å gripe inn og stoppe utbetalinger 
dersom organisasjonene ikke overholder rutiner som avtalt. 

 
§ 90 Grunnleggende endringer av prosjektet skal godkjennes av OD-styret. 
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Valg av prosjekt 

Søknadsbehandling 

§ 91 Prosjektskisser og prosjektsøknader skal følge Operasjon Dagsverks 
retningslinjer for søknad. Det er obligatorisk å levere prosjektskisse før søknad, 
men prosjektskissen må ikke godkjennes for å kunne søke. Hvis flere enn tre (3) 
søknader følger retningslinjene, godkjenner styret kun de tre (3) som best legger 
grunnlaget for en god informasjonskampanje. 

 
§ 92 Søkerorganisasjonene kan ikke promotere sitt prosjekt overfor massemedia, 

sosiale medier, skoler og lignende før forslagene har vært oppe til votering på 
Elevtinget. Unntak er foredrag, artikler eller liknende i regi av de enkelte ledd 
innen Elevorganisasjonen, eller innad i egen organisasjon. Søkerorganisasjonene 
kan ikke under noen omstendighet argumentere mot noen av de andre 
søkerorganisasjonenes prosjektforslag. 

 

Prosjektvalg  

§ 93 Prosjekt for OD velges på Elevtinget. Alle ungdoms- og videregående skoler i 
Norge og norske skoler i utlandet skal få tilbud om å stemme ved Operasjon 
Dagsverk i forkant av Elevtinget. Resultatet av prosjektvalget sendes til OD. Hver 
skole kan avgi en (1) stemme. Disse stemmene skal legges sammen med 
stemmene på Elevtinget. Dersom en skole har gjennomført prosjektvalg har de 
ikke mulighet til å avgi stemme på Elevtinget. 

Generelt 
§ 94 Dersom det skulle åpnes konkurs, eller inngås gjeldsforhandlinger eller om 

Elevorganisasjonen på annen måte skulle opphøre å eksistere, skal OD-styret 
fortsette som styringsorgan for OD, og tildeles de fullmakter som Landsstyret 
hadde før. 

 
§ 95 I en situasjon som beskrevet i § 91 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 eventuelt 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 en styrt avvikling av kampanjen. 
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