
 
 
 

 
 

Mandat og sammensetning for Politisk utvalg  
 
Elevorganisasjonens politiske utvalg skal være et ekspertutvalg når det kommer til 
politisk påvirkningsarbeid og øke organisasjonens kunnskap og kvalitet på dette 
fagområdet. Utvalget skal særlig fokusere på Fylkeslagene, og bidra til at disse 
utvikler seg. Utvalget skal stimulere til debatt og være en objektiv stemme når 
skolepolitiske saker debatteres.  
 
Utvalget skal skolere organisasjonen i ulike måter å drive politisk påvirkningsarbeid 
på, som for eksempel lobbyvirksomhet og aksjonisme, slik at Elevorganisasjonens 
politikk blir tilgjengelig for større deler av medlemsmassen. Utvalget skal også 
skolere om, og se sammenhenger mellom politisk og organisatorisk arbeid. Videre 
skal skoleringene følges opp i etterkant, slik at man rapporterer resultatet av 
utvalgets arbeid.  
 
Det forventes at utvalget skal tilegne seg kunnskap og erfaringer om politisk 
påvirkningsarbeid og hvordan Elevorganisasjonen i dag jobber på dette området. 
Utvalget skal forhøre seg med tillitsvalgte i alle leddene i Elevorganisasjonen, samt 
hos tillitsvalgte i andre relevante organisasjoner. 
 
 
Landsstyret skal sette ned utvalget på periodenes 2. Landsstyremøte. Utvalget skal 
så ha et konstituerende møte senest én (1) måned etter at utvalget er blitt satt 
ned. På dette møtet skal det legges en strategi for arbeidet i utvalget. Utvalget skal 
ha jevnlige møter med Leder i Elevorganisasjonen, samt den interne politiske 
arbeidsgruppen i Sentralstyret. 
 
 
Utvalget skal presentere sitt arbeid på hvert Landsstyremøte, og komme med med 
en avsluttende rapport om arbeidet sitt på LS05, samt komme med forslag til tiltak 
til hvordan organisasjonen bedre kan representere elevene sine politisk og få 
medlemmene til å føle mer eierskap til organisasjonens politiske arbeid . Videre 
kan utvalget også fremme saker på Landsstyremøter. 
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Sammensetning 
En (1) person fra Sentralstyret 
En (1) person fra Sentralstyret med sekretærfunksjon uten stemmerett 
En (1) person fra Landsstyret 
En (1) person fra Fylkesstyret 
To (2) elever eller lærlinger som 
hverken innehar eller har innehatt tillitsverv i Elevorganisasjonen 
To (2) åpne plasser med bakgrunn fra 
partipolitisk uavhengige barne- og ungdomsorganisasjoner 
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