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Dette er Elevorganisasjonens retningslinjer for hvordan å opprette lokallag i 
organisasjonen. Vedtatt av Regionutvalget i Elevorganisasjonen den 17.10.2019. 
Revidert av Landsstyret i Elevorganisasjonen den 01.02.2020. 
 
Lykke til med å opprette lokallag! Om det er noen spørsmål, ta kontakt med din 
fylkeslagsoppfølger eller Regionutvalget. 
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Hvorfor lokallag?  

Elevorganisasjonens overordnede mål er en skole på elevenes premisser. Det målet skal 
vi få til på to måter; Ved å representere og tale elever og lærlingers sak, og ved å 
dyktiggjøre elev-og lærlingråd til å kunne tale sin egen sak. For å klare noen av disse 
målene, trenger vi god kontakt med elevene og lærlingene i Norge. For å kunne 
representere dem på best mulig måte, må vi ha politikk de kjenner seg igjen i, og en 
retorikk og arbeidsmetode de føler seg godt representert av. Da trenger vi at så mange 
som mulig vet hva Elevorganisasjonen er, hvordan man kan påvirke i 
Elevorganisasjonen, og gode demokratiske prosesser på hver enkelt skole, så vi er sikre 
på at elevrådslederne representerer skolene sine på best mulig måte.  
 
For å dyktiggjøre elev- og lærlingråd trenger vi å besøke dem, ha god kontakt med 
dem, og at de er trygge på oss, så vi kan gi dem så god oppfølging og et så godt mulig 
tilbud som overhode mulig. Ideelt sett representerer Elevorganisasjonen alle norske 
elever, og har god forankring på alle norske skoler, både i og utenfor elevrådet.  
 
Slik organisasjonsstrukturen vår ser ut i dag, med et par unntak for de lokallagene som 
allerede er stiftet, faller denne oppgaven på omtrent 130 fylkestillitsvalgte og 13 
sentralt tillitsvalgte. Med den medlemsmassen vi har nå, ville det vært omtrent 1 500 
elever å representere og skolere per tillitsvalgt. Og det ligger også i vår organisasjons 
natur å vokse. Det er en alt for stor oppgave fordelt på for få hender.  
 
Om Elevorganisasjonen skal klare målet vårt om «verdens beste skole», skolen på 
elevenes premisser, må vi bli mer grasrotorientert. Ikke bare må vi være mer 
tilstedeværende blant medlemmene våre, vi må også gjøre det mer tilgjengelig å 
engasjere seg og føle et samhold i Elevorganisasjonen. Derfor har vi lokallag.  
 
Lokallag er også en anerkjennelse over at vi ikke nødvendigvis gjør alt riktig i 
Elevorganisasjonen. Det er en anerkjennelse om at Elevorganisasjonen bare kommer til 
å oppnå målet om «verdens beste skole» hvis vi reformerer organisasjonen vår, og det 
fra bunnen av.  
 
Med lokallag er målet at vi skal ha et mer lavterskel, lokalt medlemstilbud, som kan 
skape engasjement rundt Elevorganisasjonen, skolere elev- og lærlingråd, 
demokratisere prosessene rundt Elevting og fylkesårsmøter, og utvikle organisasjonen 
gjennom innspill fra de vi eksisterer for; medlemmene våre. 
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Elevtingets vedtak 

I Elevorganisasjonens vedtekter vedtatt av Elevtinget 2019 står det følgende 
om lokallag:  

§ 41a  Offisielt navn på Elevorganisasjonens lokallag er “elevorganisasjonen i (/på) 
[sted]”, og navnet bestemmes av årsmøtet. 

 
§ 41b  Lokallagenes formål er å arrangere gode medlemsrettede arrangementer, sikre 

atelevrådene er skolert, har en demokratisk praksis og politisk innflytelse på 
kommunene og bydeler.  

 
§ 41c  Alle lokallag skal ha organene lokallagsstyre og lokallagsårsmøte. Lokallag kan i 

tillegg ha representantskap. 
  
§ 41d I lokallag der lokallagsårsmøte ikke er avholdt etter vedtektene eller ikke har 

vært vedtaksdyktige er lokallaget inaktivt til det arrangeres et nytt 
lokallagsårsmøte og et nytt styre er valgt. Hvis et lokallag er inaktivt kalles det 
inn til nytt lokallagsårsmøte av lokallagets gamle styremedlemmer, fylkesstyret 
eller sentralstyret. 

 

I Elevorganisasjonenes arbeidsprogram vedtatt av Elevtinget 2019 står det 
følgende om lokallag:  

1.7  Målrettet stifte nye lokallag.  
 

Viktigheten av autonomitet  

Siden det å skaffe oss lokallag er en anerkjennelse av at vi må være en mer 
grasrotorientert organisasjon, og endre oss fra bunnen av, er det veldig viktig å sikre at 
lokallagene har autonomitet, altså selvstyre. Det er viktig å legge til rette for at 
lokallagene blir så så lavterskel som overhode mulig, og så må vi stole på at 
medlemmene i lokallaget klarer å definere lokallagets oppgaver.  
 
Det er ikke meningen at alle lokallag i Elevorganisasjonen skal operere likt, og det er 
heller ikke meningen at lokallag skal fungere på samme måte som et fylkeslag, bare 
med et snevrere geografisk virkeområde. Lokallag skal være det medlemmene i det 
bestemte lokallaget mener at Elevorganisasjonen i deres område skal være. Det er tross 
alt medlemmene våre som vet best.  
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Lokallag er så klart underlagt nasjonale og fylkeslaget sine vedtekter og politikk, og så 
lenge vedtakene lokallaget fatter ikke bryter med eksisterende grunndokumenter i 
Elevorganisasjonen, skal medlemmene i lokallaget selv få bestemme hva disse  
vedtakene skal være. Det er derfor standardvedtektene i denne plattformen bare 
omhandler lokallagsopprettelse, og ikke lokallagets virke etter de har vedtatt egne 
vedtekter. 
 
Dere som fylkesstyre burde så klart skolere lokallagene godt, og følge dem opp 
kontinuerlig gjennom perioden deres, men pass på å ikke si «Sånn gjør vi det ikke i 
Elevorganisasjonen», og heller la dem prøve og feile med hva slags metoder for arbeid 
som fungerer i eget lokallag. Regionutvalget skal også lage en ressursbank for drift av 
lokallag, som både fylkeslag og lokallag kan ta inspirasjon av. 
 

Hvordan opprette lokallag på 1-2-3 

Årsmøtevedtak  

For å kunne opprette lokallag kreves først og fremst et årsmøtevedtak i fylkeslaget. 
Årsmøtets oppgave er å godkjenne virkeområde for det aktuelle lokallaget. Dette 
innebærer hvilket geografisk område lokallaget skal virke i, som betyr hvilke 
medlemsskoler som er med i lokallaget.  
 
Her er et eksempel på hvordan et vedtak kan se ut:  
 
FX Det skal opprettes et lokallag underlagt Elevorganisasjonen i [fylke] som 

organiserer skolene i [navn på kommuner/bydeler/annet geografisk område].  
 
FX  Det skal opprettes et lokallag underlagt Elevorganisasjonen i Rogaland som 

organiserer skolene i Sandnes Kommune, Stavanger Kommune og Sola 
Kommune.  

 
Lokallaget skal ut ifra dette vedtaket selv bestemme hva de heter på sitt eget 
stiftelsesmøte. I dette eksempelet er det opp til lokallaget om de skal hete 
Elevorganisasjonen på Nord-Jæren, Elevorganisasjonen ved Hafrsfjord, 
Elevorganisasjonen i Stavanger og omegn osv.  
 
NB: Det er veldig viktig at lokallags virke bestemmes av geografi, og ikke hvilke 
medlemsskoler som skal tilhøre det. Dersom det verves en ny skole i det aktuelle 
geografiske området vil disse automatisk tilhøre lokallaget. Det kan være 
hensiktsmessig å inndele geografisk område etter kommuner eller bydeler, men dette 
er en vurdering fylkesårsmøtet må ta.  
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2) Fylkesstyret kaller inn til stiftelsesmøte 

Siden det ikke stilles krav til interimstyre for opprettelse av lokallag er det fylkeslaget 
som er ansvarlige for å gjennomføre stiftelsesmøtet. Det vil også være fylkeslaget som 
har ansvaret for å innstille på følgende punkter jamfør § FINN UT i standardvedtekter for 
opprettelse av lokallag. NB! Stiftelsesmøtet er et ekstraordinært årsmøte, men siden det 
ikke er avholdt tidligere årsmøter må alle saker som er nevnt under behandles for at 
man skal kunne stifte lokallaget. 
 
På stiftelsesmøtet skal følgende saker behandles: 

• Konstituering av årsmøtet 
• Valg av ordstyrere 
• Valg av referenter 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 

• Navn på lokallaget (om ikke vedtatt av fylkesårsmøtet) 
• Endringer i vedtektene 
• Arbeidsprogram 
• Budsjett 
• Valg av Lokallagsstyre 

 

3) Fylkesstyret skal innstille på 

I forkant av stiftelsesmøtet er det fylkeslagets oppgave å innstille på alle punkter som 
skal vedtas. Dette innebærer: 
 

• Ordstyrer og referent 
• Dagsorden, saksliste og møteregler 
• Navn på lokallaget 
• Grunndokumenter 
• Valgkomité 

 
Frem til andre vedtak fattes av årsmøtet er det fylkeslagets innstillinger som er 
gjeldende for årsmøtets arbeid. Fylkesleder vil også fungere som møteleder frem til 
saken valg av ordstyrer er behandlet. 
 

Grunndokumentene  

Et lokallag trenger ikke å ha mer enn vedtekter og arbeidsprogram. Vedtektene kan ikke 
stride imot nasjonale eller fylkeslagets vedtekter, men ellers står stiftelsesmøtet fritt til 
å vedta selvstendige vedtekter og arbeidsprogram. Lokallaget kan også ha politiske 
dokumenter omde ser på det som hensiktsmessig, men disse kan ikke stride imot 
eksisterende politikk vedtatt av Elevtinget, fylkesårsmøtet eller Landsstyret.  
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Budsjett  

Lokallag skal vedta egne budsjett på lokallagsårsmøtet. Her skal alle inntektspostene i 
lokallagets budsjett være utgifter i fylkeslagets budsjett. For at lokallaget skal få midler 
må det settes av en post i fylkeslaget sitt budsjett dedikert til lokallaget. Den posten kan 
være fylt med midler fra fylkeslagets driftsstøtte fra fylkeskommunen eller midler fra 
andre aktører som enkeltkommuner osv. Fylkesårsmøter eller elevforsamlinger har 
mulighet til å vedta å fjerne støtte til lokallag, så lenge fylkeslaget ikke har fått innvilget 
øremerkede midler til det respektive lokallaget. Budsjettet til lokallaget skal være en 
mer detaljert plan på hvordan de skal bruke midlene de har hos fylkeslaget.  
 
Lokallaget er underlagt fylkeslagets driftskonto og økonomistyring. Gjør et lokallag et 
utlegg eller søker om forskudd sendes skjemaet til generalsekretær via faktura@elev.no 
som vanlig, men det skal merkes med hvilket fylkeslag lokallaget tillhører. Det vil altså si 
at alt et lokallag bruker penger på skal leder og økonomiansvarlig i fylket godkjenne. Da 
blir utgiftene en del av fylkeslagets regnskap. Dette kan sammenliknes med hvordan 
noen distriktskomiteer i Operasjon Dagsverk driftes fra fylkeslagets budsjett.  
 
Det er viktig at man streber etter å arrangere fylkesårsmøter før lokallagsårsmøter. På 
den måten unngår man mest mulig kluss i budsjettbehandlingen. 
 

Valg  

På stiftelsesmøtet må valgkomiteen suppleres inn for arrangementet. Komiteen skal 
bestå av tre (3) til fem (5) personer, jf § 23a i standardvekter for lokallag. Fylkesstyret 
som kaller inn til stiftelsesmøtet skal innstille på disse.  
 
På stiftelsesmøtet skal følgende verv velges:  

• Leder  
• Nestleder  
• Minst tre (3) styremedlemmer  

 
Lokallaget skal bestå av et minstetall av fem (5) personer og velges av årsmøtet, jf § 23 i 
standardvedtekter for lokallag. Det vil altså si at man kan velge inn flere om det er 
behov for det.  
 
NB: Om stiftelsesmøtet vedtar en annen sammensetning for lokallagsstyret som ikke 
strider med standardvedtektene for lokallagsopprettelse er det disse som er gjeldende 
under saken valg. 
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Standardvedtekter for opprettelse av lokallag i Elevorganisasjonen  

§1  Disse vedtektene er standardvedtekter, og skal dermed forstås sådan. Det 
innebærer at alle årsmøtevedtak i det respektive fylket det skal opprettes 
lokallag, står høyest. Disse vedtektene skal virke i de situasjoner årsmøtevedtak 
og fylkesvedtekter er utilstrekkelige, eller ikke inneholder noen vedtak om 
opprettelse av lokallag. Med en gang et fylke har stiftet et lokallag, som har valgt 
side egne vedtekter, er ikke disse standardvedtektene lenger gyldige.  

 
§2  Fylkeslagets oppgave og formål i opprettelsen av lokallag er å legge til rette for 

lokal tilpasning og medbestemmelse i opprettelses- og oppstartsfasen til 
lokallaget.  

Stiftelsesmøtet  

§3a  Lokallaget skal stiftes ved et stiftelsesmøte. Fylkesstyret innkaller til 
stiftelsesmøtet etter vedtak fra elevforsamling eller årsmøte.  

 
§3b  På stiftelsesmøtet skal følgende saker behandles:  

• Konstituering av årsmøtet  
• Valg av ordstyrere  
• Valg av referenter  
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler  

• Navn på lokallaget  
• Vedtekter  
• Arbeidsprogram  
• Budsjett  
• Valg av Lokallagsstyre  

 
§4  Innkalling skal sendes ut minst tre (3) uker før møtet. Denne skal inneholde 

praktisk informasjon om stiftelsesmøtet, forslag til grunndokumenter for 
lokallaget, eventuelle frister, saksliste for møtet, samt utfyllende sakspapir til alle 
saker på sakslisten.  

 
§5  Følgende personer har møterett på stiftelsesmøtet og skal kalles inn:  

• Elevrådsleder fra hver tilknyttede medlemsskole og leder av innmeldte 
lærlingråd møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet skal 
en annen representant valgt av elevrådet/lærlingrådet møte i leders sted  

• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent 
søknad fra fylkesstyret  

• Representanter fra fylkeslaget møter med observatørstatus 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører 
per skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 

 
§6  Elever med medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 

medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på stiftelsestinget  
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§7  For å stifte et lokallag må lokallaget bestå av minimum tre (3) skoler  
 
§8  På stiftelsesmøtet skal det velges minst fem (5) styremedlemmer til 

lokallagsstyret. Stiftelsesmøtet bestemmer selv etter vedtektene hvilke verv som 
skal velges på møtet, og hvor mange styremedlemmer det skal være, men det 
skal velges:  

• Leder  
• Økonomiansvarlig  
• Minst tre (3) styremedlemmer  

 
§9 Fylkesstyret innstiller på en supplerende valgkomité på stiftelsesmøtet. 
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