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Møteregler for Elevtinget 2010 – innstilling til Elevtinget
Bakgrunn
I vedtektene §15 står følgende(saksbehandlers understrekning):

«Elevtinget må fatte vedtak i de følgende saker før noen andre saker kan behandles. Disse
sakene behandles under konstituering.
Landsstyret innstiller ovenfor Elevtinget på ordstyrere, referenter, to personer til å
underskrive protokollen, dagsorden, saksliste og forretningsorden(merk. annet ord for
møteregler) .»
Drøfting
Møtereglene legger i sammen med dagsorden og vedtektene premissene for store deler av
Elevtinget. Det er viktig at Landsstyret i behandlingen av denne saken tar stilling til om man føler at
de møtereglene som er foreslått legger grunnlag for et godt møte med gode og inkluderende
debatter, ryddig saksbehandling, ordstyrere som fyller sin rolle godt osv.
Saksbehandler har tatt utgangspunkt i fjorårets møteregler og kun gjort mindre språklige
justeringer. Disse møtereglene har i stor grad overlapp med vedtektene. Slik bør det etter
saksbehandlers vurdering fortsette å være for å sikre et funksjonelt dokument som kan brukes
aktivt av alle involverte parter på Elevtinget. På den andre siden vil kanskje et mindre dokument som
kun inneholder det absolutt mest nødvendige appellere mer til en del deltakere.
Resten av dette saksfremlegget vil trekke frem noen momenter ved møtereglene som kan være
verdt å vurdere på grunnlag av hvordan situasjonen har vært tidligere år
Taletid
Tidligere møteregler har lagt opp til en taletid på 3 minutter for innlegg og 1 minutt for replikk og
svarreplikk. I de lengste debattene på Elevtinget har man ofte vært nødt til å kutte ned relativt mye
på dette for å sikre at debattene avsluttet innenfor, eller ikke alt for langt utenfor, grensene
dagsorden setter. Man har ved en del anledninger også kuttet ned på antall replikker
Dette kan være et demokratisk problem. Hvis taletiden blir kuttet underveis i debatten gir det de
debattantene som tegner seg tidlig bedre mulighet til å argumentere for sitt syn enn de som tegner
seg sent. Sett i sammenheng med at deltakere som ikke er på Elevtinget for første gang ofte tegner
seg tidlig, mens de som ikke har vært der før trenger litt tid til å mane seg opp, og derfor tegner seg
senere, risikere man å få en lite ønskelig skjevhet i debatten. På den andre siden risikerer man den
motsatte effekten i en del debatter hvis man korter ned på taletiden; at man utvider taletiden

etterhvert og dermed gir lengre taletid til de sist inntegnede.
Denne problemstillingen kan dog bli mindre i år enn tidligere år. Grunnen til dette er at man i fjor
gjorde en total forandring av dagsorden som kuttet fra en til to debatter i mange saker(bla annet,
vedtekter, politisk måldokument og arbeidsprogram), om denne endringene blir videreført av årets
elevting vedstår å se. I tillegg har man tatt behandlingen av budsjett bort fra Elevtinget. Dette i
sammen med enn lokasjon som gjør transport av deltakere lettere bør gjøre at årets Elevting har
bedre tid enn tidligere.
I saksbehandlers forslag er de opprinnelige bestemmelsene om taletid beholdt, men man ber
allikevel sentralstyret om å diskutere dette aspektet.
Ordstyrernes fullmakter
§10 i det vedlagte forslaget til møteregler gir ordstyrerne en del fullmakter, blant annet fullmakten
til å, uten å konsultere med Elevtinget, foreta mindre endringer i dagsorden. Under tidligere Elevting
har det ofte blitt bedt om at det voteres over slike mindre endringer. Dette gjør at ordstyrerne
opplever at de får lov til å fylle sitt mandat på den måten de selv finner best.
Ordstyrer ser det som viktig at det øverste organet i elevorganisasjonen, utenom Elevtinget,
diskuterer og aktivt tar stilling til hvilken fullmakter ordstyrerne bør ha allerede i forkant av
elevtinget. Landsstyret har normalt en sterk posisjon under Elevtinget og hvis man ordstyrerne har
de fullmakter Landsstyret finner komfortabelt kan dette etter saksbehandlers vurdering være med å
sikre at ordstyrerne kan gjøre en best mulig jobb med å lede Elevtinget.
Det er mulig å både utvide og innskrenke ordstyreres fullmakter.
Punkter til diskusjon
● Er det best med en struktur på møtereglene som overlapper med vedtektene eller bør de
kortes ned?
● Er de bestemmelsene som finnes om taletid i dagens møteregler de beste?
● Er de fullmakter ordstyrere får gjennom det vedlagte forslaget gode, eller bør de endres?
Innstilling fra sentralstyret
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Landsstyret innstiller på de vedlagte møtereglene ovenfor Elevtinget 2010
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