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Mandat og sammensetning for Organisasjonsutvalget 

Dette er Mandat og sammensetning for Organisasjonsutvalget, vedtatt av Landsstyret i 
Elevorganisasjonen den 19.10.2019. 
 
1.  Organisasjonsutvalget skal gjennom innspill, debatt og kunnskapsinnhenting se 

på ulike forhold som medlemmer og tillitsvalgte i Elevorganisasjonen oppfatter 
som problemer i organisasjonen. Utvalget skal se på hvordan organisasjonen kan 
bli mer demokratisk og mer tilgjengelig for alle, og hvordan inneværende og 
kommende treårige hovedsatsinger best kan gjennomføres. Videre utover dette 
skal utvalget stimulere til debatt om organisasjonsutvikling i organisasjonen. 

 
2.  Utvalget skal evaluere blant annet medlemsorganisering, kompetanseoverføring, 

medlemskontakt og økonomiske strukturer i organisasjonen. De skal samle 
informasjon ved både muntlige dialoger og skriftlige undersøkelser og ut fra 
dette finne mulige årsaker og løsninger. 

 
3.  Organisasjonsutvalget skal benytte andre organisasjoners modeller, tidligere 

utredninger og tall og fakta for å underbygge de beste løsningene i så stor grad 
som mulig. De skal også tilegne seg kunnskap og erfaring om 
organisasjonsoppbygging. 

 
4.  Utvalget skal rådføre seg med medlemmer og tillitsvalgte for å finne de mest 

sentrale og viktigste problemstillingene. Utvalget skal ta nytte av nasjonale 
arrangementer samt lokale arrangementer for å få en grundig oppfatning av 
holdninger, kulturer og tendenser. Utvalget skal besøke minst ett (1) 
medlemsrettet arrangement i hvert fylke før rapporten lanseres. Utvalget skal 
starte meningsinnhøstingen på Elevorganisasjonens sommerleir. 

 
5.  Utvalget settes ned av Landsstyret på det 6. ordinære landsstyremøte og skal ha 

et konstituerende møte senest en (1) måned etter det er blitt satt ned. Utvalget 
skal utarbeide en rapport som skal legges frem for landsstyret på det 5. 
ordinære landsstyremøtet, samt rapportere om sitt arbeid på to andre 
landsstyremøter i løpet av perioden. Utvalget skal ha minst fire (4) fysiske møter i 
løpet av perioden. Utvalget oppløses ved møteslutt på Elevtinget. 

 

Sammensetning 

• En (1) fra sentralleddet for perioden 2020-2021  
• En (1) fra landsstyret 
• En (1) plass til tidligere sentralt tillitsvalgt 
• To (2) åpne plasser til elever uten tillitsverv  
• En (1) elev i ungdomsskole uten tillitsverv 
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