
Lokallagsplattformen
Hvordan å stifte et lokallag i Elevorganisasjonen
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Dette er Elevorganisasjonens retningslinjer for hvordan å opprette lokallag i 
organisasjonen. Vedtatt av Landsstyret den 29. februar 2020. 

Lykke til med å opprette lokallag! For spørsmål ta kontakt med din fylkeslagsoppfølger eller 
regionutvalget. 
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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
at elevrådene 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. 
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Hvorfor lokallag?  
På Elevtinget 2019 ble det fattet et vedtak som gjør at vi skal opprette et nytt 
organisasjonsledd mellom våre fylkeslag og elevrådene. Lokallagene skal være et ess i 
ermet der man ser at fylkeslag har for mange oppgaver, avstandene er for store eller 
engasjementet er så stort at vi ser det nødvendig å forankre dette engasjementet lokalt.  

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 de kan påvirke Elevorganisasjonen, 
og  har gode demokratiske prosesser på hver enkelt skole eller lærlingråd. 

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. 

Elevtingets formål for lokallag, er at de skal: 

● Arrangere gode medlemsrettede arrangement 
● Sikre at elevrådene i lagets virkeområde er skolerte 
● Ha en demokratisk prosess 
● Ha politisk innflytelse i kommuner og bydeler 

Dette er en god blanding av overdragelse av arbeid fra fylkeslaget samt helt nye 
oppgaver som fylkeslagene tidligere ikke har hatt mulighet til å gjennomføre. Dette 
organisasjonsleddet vil i mye større grad ha mulighet til å kunne påvirke den lokale 
politikken ute i regionene. 
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Lokallagets metode 
Lokallag er i denne forstand er et ledd mellom fylkeslagene og elevrådene. Elevråd vil 
fortsatt være vårt laveste organ og i realiteten vårt egentlige lokallag siden vi har 
institusjonsbasert medlemskap.  

Elevorganisasjonenes lokallag skal være en lokal forankring for organisasjonen der det 
trengs. Det foreligger ingen krav om å tegne fylkeskartet på nytt. Man må ikke ha 
lokallag i alle regioner eller områder i fylket. Det å målrettet stifte lokallag betyr ikke 
nødvendigvis at man aktivt skal stifte lokallag, det betyr at det skal være en hensikt ved 
å stifte dem. Lokallag skal være et supplement som styrker virksomheten vår, ikke 
senker den. 

Fylkeslaget har ansvar ovenfor lokallagene sine. De skal følge dem opp, skolere og 
hjelpe dem. Lokallag skal rekruttere i mindre fora og dra organisasjonen nærmere 
grasrota. 

 

Viktigheten av autonomitet  
Autonomi eller å være autonom betyr å kunne bestemme over seg selv. 

Det er viktig å legge til rette for at lokallagene blir et eget organisasjonsledd, som 
fungerer på sin egen måte. Det er ikke meningen at alle lokallag i Elevorganisasjonen 
skal operere likt. Ei 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 området vil at Elevorganisasjonen skal være for dem. 

Lokallag er underlagt nasjonale og fylkeslaget sine vedtekter og politikk. Så lenge 
vedtakene lokallaget fatter ikke bryter med eksisterende grunndokumenter i 
Elevorganisasjonen, skal medlemmene i lokallaget selv forme hva disse skal være. 
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Hvordan opprette lokallag på 1-2-3 
1) 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, og derav hvilke 
medlemsskoler lokallaget skal bestå av. Det enkleste er gjerne å dele opp området etter 
kommuner, men det er også mulig å dele opp etter kart man har laget selv. Det viktigste 
er at man har et fast bestemt område. 

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 kommune/bydel], [navn på 
kommune/bydel], …, [navn på kommune/bydel]. 

F1 Det skal opprettes et lokallag underlagt Elevorganisasjonen i Rogaland 
som organiserer skolene i Sandnes Kommune, Stavanger Kommune og 
Sola Kommune. 

Lokallaget skal da selv bestemme hva de heter på deres 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 de aktuelle 
kommunene vil disse automatisk tilhøre lokallaget. 

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 er fylkeslaget som har 
ansvar for å innstille på ting i de ulike sakene som skal behandles. 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
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● Valg av referenter
● Godkjennings av dagsorden, saksliste og møteregler

● Navn på lokallaget
● Endringer til 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 ordstyrer er behandlet. 

Grunndokumentene 
Et lokallag trenger ikke å ha mer enn vedtekter og arbeidsprogram. Fylkesstyret står fritt 
til å foreslå et arbeidsprogram og et sett med vedtekter slik de ser det nødvendig. 
Lokallaget trenger ingen egne politiske dokumenter. Dette kan vedtas dersom årsmøtet 
ønsker det, men i hovedsak er det den nasjonale politikken og fylkeslagets politikk som 
ligger til grunn for den politiske aktiviteten. 

Vedlagt til denne plattformen er et helhetlig forslag til vedtekter for et lokallag. Disse 
vedtektene er utformet som et grunnlag for lokallag å bygge sine egne vedtekter på. 
Gjerne bruk disse som grunnlag i deres arbeid, men ikke vær redd for å prøve ut nye 
ting! Lokallag er noe helt nytt. Løsningene som funker finner vi langs veien. 

Budsjett 
Lokallag skal vedta egne budsjett på lokallagsårsmøtet. Her skal alle inntektspostene i 
lokallagets budsjett være utgifter i fylkeslagets budsjett. For at fylkeslaget 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. Budsjettet til lokallaget skal være en mer 
detaljert plan på hvordan de skal bruke midlene de har hos fylkeslaget. 
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Lokallaget er underlagt fylkeslagets driftskonto og økonomistyring. Gjør et lokallag et 
utlegg eller søker om forskudd sendes skjemaet til generalsekretær via 
faktura.[fylkesnavn/forkortelse]@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. 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. Det vil 
altså si at man kan velge inn flere om det er behov for det. Dette antallet bestemt av 
aksjeloven, og gjelder opprettelse av organisasjoner. Dette må altså uansett følges. 

NB: Om stiftelsesmøtet vedtar en annen sammensetning for lokallagsstyret for lokallag i 
løpet av stiftelsesmøtet er det disse som er gjeldende under saken valg. 

mailto:faktura@elev.no
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Forslag til vedtekter for Elevorganisasjonens 
lokallag 
Lokallagets formål 

§ 1    Lokallagets formål er å arrangere gode medlemsrettede arrangement, sikre at 
 elevrådene i lokallagets virkeområde er skolerte og har en demokratisk praksis. I 
 tillegg skal lokallagene ha politisk innflytelse i de utdanningspolitiske sakene som 
 behandles i de kommunene og/eller bydelene som omfatter lokallagets 
virkeområde. 

Årsmøtet 

§ 2    Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Lokallaget kaller inn til årsmøtet. 
Ordinært årsmøte skal være påbegynt etter innkalt fylkesårsmøte og innen 1. 
juni. 

§ 3    Følgende personer har møterett på årsmøtet 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 av elevrådet/lærlingerådet 

● Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad av 
Lokallaget. 

● Lokallaget møter med observatørstatus 
● Representanter fra fylkeslaget møter med observatørstatus 
● Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med observatører 

som er valgt av elevrådet/lærlingerådet. Antall observatører per skole/lærlingråd 
fastsettes av lokallaget 

§ 4 Innkalling skal sendes ut senest tre (3) uker før årsmøtet. Denne skal inneholde 
 praktisk informasjon om årsmøtet, gjeldende vedtekter, eventuelle frister, 
saksliste for møtet, samt utfyllende sakspapir til alle saker på sakslisten. 

§ 5    På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: 

● Konstituering av årsmøtet 
● Valg av ordstyrere 
● Valg av referenter 
● Godkjennings av dagsorden, sakliste og møteregler 

● Årsberetning fra lokallaget 
● Endringer til vedtektene 
● Arbeidsprogram 
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● Budsjett 
● Valg av Lokallag  

§ 5a  Årsmøtet må fatte vedtak i alle saker under konstitueringen av årsmøtet før andre 
 saker kan behandles. Lokallagets innstillinger på referenter, dagsorden, saksliste 
og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. Sittende leder i 
lokallaget fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. 

§ 6 Årsmøtet er åpent og alle kan være gjester, med mindre annet  blir vedtatt av 
 årsmøtet ved alminnelig flertall. Lokallaget kan invitere andre til å overvære 
møtet. Årsmøtet må da i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre enn de som 
er nevnt i § 3 skal innvilges tale og/eller forslagsrett. 

Ekstraordinært årsmøte 

§ 7    Lokallaget kaller inn til ekstraordinært årsmøte dersom én av følgende kriterier 
 oppfylles. 

● Lokallaget vedtar det med 2/3 flertall 
● Representantskapet vedtar det med 2/3 etter vedtak i elevrådene 
● 1/3  av medlemsskolene og de innmeldte lærlingerådene i lokallaget krever det 

gjennom vedtak i elevrådene og lærlingrådene 

§ 8    Kun den/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte kan 
 behandles på møtet 

§ 9    Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut senest tre (3) uker før møtet 
 finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til den sak/de saker som skal 
 behandles, samt praktisk informasjon om det ekstraordinære årsmøtet. 

§ 10 Ekstraordinært årsmøte er åpent og alle kan være gjester, med mindre annet blir 
vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet ved alminnelig flertall. Lokallaget kan 
invitere andre til å overvære møtet. Det ekstraordinære årsmøtet må da i hvert 
enkelt tilfelle  ta standpunkt om andre enn de som er nevnt i § 3 skal innvilges 
tale og/eller forslagsrett. 

Representantskap 

§ 11  Representantskapet er lokallagets høyeste organ mellom to årsmøter. Lokallaget 
 kaller inn til representantskapsmøte. Det er ikke krav om å avholde 
representantskap i løpet av en periode, med mindre årsmøtet fatter andre 
vedtak. 

§ 12   Følgende personer har møterett i representantskapet og skal kalles inn: 
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● Elevrådsleder frå hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i 
lokallaget møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta 
skal en annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 

● Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad av 
lokallaget. 

● Lokallaget møter med observatørstatus 
● 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/elevråd 
fastsettes av lokallaget. 

§ 13 Representantskapets møter er åpne og alle kan gjeste møtet, med mindre  
 representantskapet fatter andre vedtak ved alminnelig flertall. Lokallaget kan 
invitere andre til å overvære representantskapsmøtet. Representantskapet må i 
hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre enn de som er nevnt i §12 skal 
innvilges tale- og/eller forslagsrett. 

§ 14 elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle  
 medlemmer i lokallaget har forslagsrett i alle saker som behandles under møtet. 

§ 15    Innkalling skal sendes ut senest tre (3) uker før årsmøtet. Denne skal inneholde 
 praktisk informasjon om årsmøtet, gjeldende vedtekter, eventuelle frister, 
saksliste for møtet, samt utfyllende sakspapir til alle saker på sakslisten. 

§ 16  På representantskapsmøtet skal følgende saker behandles: 

Konstituering av representantskapsmøtet 

● Valg av ordstyrere 
● Valg av referenter 
● Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 
● Beretning fra lokallaget 

§ 17  Representantskapet må fatte vedtak i alle saker under møtekonstitueringen før 
andre saker kan behandles. Lokallagets innstillinger på referenter, dagsorden, 
saksliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. Sittende 
leder i lokallaget er møteleder frem til ordstyrere er valgt. 

§ 18  Lokallaget kaller inn til ekstraordinært representantskap når et absolutt flertall av 
 lokallaget, Desisjonskomiteen eller  av medlemsskolene og innmeldte lærlingråd 
 krever dette. 

§ 19 Kun den/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært representantskap 
kan behandles på møtet 
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Øvrige bestemmelser 

 § 20 Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle  
 medlemmer har forslagsrett i alle saker som behandles på årsmøtet og i  
 representantskapet. 

§ 21 Årsmøtet og representantskapet har myndighet til å behandle følgende saker: 

● Utdanningspolitiske saker eller organisatoriske saker som gjelder lokallagets 
virkeområde. 

● Utfyllende punkter til standard økonomiske retningslinjer for lokallag 
● Sammenslåing av ett eller flere lokallag. Dette må godkjennes av årsmøtet i hvert 

enkelt lokallag med 2/3 flertall. Det skal deretter avholdes ekstraordinært 
årsmøte hvor det vedtas grunndokumenter for det nye lokallaget. En 
sammenslåing av ett eller flere lokallag må godkjennes av fylkesårsmøtet med 
absolutt flertall. 

§ 22 Et lokallag må bestå av et minimum av tre (3) medlemsskoler som tilhører samme 
 fylkeslag. 

Sammensetning av lokallaget 

§ 23  Lokallaget skal bestå av et minstetall av fem (5) personer og velges av årsmøtet. 
Ved frafall kan det gjennomføres supplerende valg av styremedlemmer i 
representantskapet. På årsmøtet skal det gjennomføres valg av følgende verv: 

● Leder 
● Nestleder 
● Minst tre (3) styremedlemmer 

§ 23a Valgkomité skal suppleres ved de anledninger der saken valg skal behandles. 
 Lokallagsstyret innstiller på tre (3) inntil fem (5) personer som skal fungere som 
 valgkomite for den gjeldende saken. 
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