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Sak 5  
ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 

Innledning 

Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer.  

Forslag til endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall og må vedtas ved to påfølgende møter i 
Speidertinget før endringene er gyldige (jf. § 7.1). 

Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (jf. § 7.2). 

Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret. 
Endringer av retningslinjer gitt av Speidertinget avgjøres ved alminnelig flertall. 

Hvert av forslagene inneholder følgende elementer: 

● navn på forslaget 
● hvem som fremmer forslaget (forslagsstiller) 
● hvilken paragraf forslaget gjelder og nåværende ordlyd 
● forslagets ordlyd 
● forslagsstillers begrunnelse 
● lovutvalgets uttalelse (lovutvalget har gjennomgått alle forslag) 
● Speiderstyrets kommentarer (begrunnelse for innstillingen når styret ikke er forslagsstiller) 
● Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi 

innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget). 
 
De ordene som er en del av foreslått endring, er normalt understreket i forslagsteksten. Dersom noe 
av innholdet i nåværende tekst er fjernet i foreslått tekst, står det i forslagsstillers begrunnelse. 

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2018) på 
https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer. 
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5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE 

 

5.1.1 VERDIGRUNNLAGET VEDTAS AV SPEIDERTINGET  

Endring av § 1-4, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget ble vedtatt første gang av Speidertinget i 2018. 
Forslaget er til andregangsbehandling. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. 
Speiderloven, speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har vedtatt at speiderloven, speiderløftet og valgspråket skal 
vedtas av medlemsorganisasjonene. Bakgrunnen er dels en strukturell endring av Spf og dels at 
Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund ikke har samme lov og løfte. Speiderbønnen 
er ikke en del av verdigrunnlaget og nevnes derfor ikke spesifikt i grunnreglene. Forslaget er dermed 
en oppdatering til gjeldende praksis. 

Lovutvalgets uttalelse:  
§ 1-4 skal andregangsbehandles på Speidertinget i 2020. Siden speiderbønnen ikke lenger har noen 
«offisiell» status, er det ikke behov for å referere til den i grunnreglene eller lovene.  

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.1.2 SPEIDERLOVEN OG VALGSPRÅKET INN I GRUNNREGLENE 

Endring av § 1, foreslått av Speiderstyret. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

Nåværende ordlyd i § 1: 
«§ 1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i 
samsvar med verdigrunnlaget.  

§ 1-2 NSF er åpen for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge speiderløftet.  

§ 1-3 Speiderløftet lyder: 

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven. 

eller 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.  
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§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og 
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).  

§ 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig.  

§ 1-6 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout 
Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) gjennom 
Spf.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 1-1 Formålet til Norges speiderforbund (NSF) er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta 
aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med forbundets verdigrunnlag. 

§ 1-2 NSF er åpent for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge speiderløftet. 

§ 1-3 NSFs verdigrunnlag er speiderløftet, speiderloven og valgspråket.  

§ 1-4 Speiderløftet lyder: 

Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven 
 

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova. 

§ 1-5 Speiderloven lyder: 

 1  En speider søker sin tro og respekterer andres. 
 2  En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 
 3  En speider er hjelpsom og hensynsfull. 
 4  En speider er en god venn. 
 5  En speider er ærlig og pålitelig. 
 6  En speider kjenner naturen og verner om den. 
 7  En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 
 8  En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 
 9  En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 
10  En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 
 

eller 
 

 1  Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si. 
 2  Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre. 
 3  Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn. 
 4  Ein speidar er ein god ven. 
 5  Ein speidar er ærleg og til å lite på. 
 6  Ein speidar kjenner naturen og vernar om han. 
 7  Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre. 
 8  Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar. 
 9  Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv. 
10  Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske. 
 
§ 1-6 Valgspråket er «alltid beredt» eller «alltid budd». 

§ 1-7 NSF er en selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon. 
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§ 1-8 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout 
Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) gjennom 
Speidernes fellesorganisasjon (Spf).» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker å ta inn alle delene av verdigrunnlaget i grunnreglene når de nå kan endres av 
Speidertinget og ikke vedtas av Speidernes fellesorganisasjon. Det vil synliggjøre innholdet i 
verdigrunnlaget på en bedre måte og sikre en god og grundig saksbehandling når det foreslås 
endringer i speiderloven. Slik det er nå, ligger speiderloven og valgspråket utenfor forbundets lover 
og retningslinjer. Setningen om hvem som vedtar verdigrunnlaget, er fjernet siden det ligger til 
Speidertinget å endre grunnreglene.  

Noen endringer i forslaget er først og fremst språklige, for eksempel at «NSF» endres til «Norges 
speiderforbund» i første paragraf, slik at organisasjonens navn nevnes i grunnreglene. I siste paragraf 
er «Speidernes fellesorganisasjon» skrevet helt ut, for navnet står ikke noe annet sted i 
grunnreglene, og det er derfor ikke uttalt hva «Spf» er.  

Det er gjort noen endringer i rekkefølgen på paragrafene og paragrafnummereringen. Nåværende  
§ 1-3 om speiderløftet og § 1-4 om verdigrunnlaget har byttet plass, slik at den generelle beskrivelsen 
av hva som er verdigrunnlaget kommer før de enkelte delene i verdigrunnlaget (speiderløftet, 
speiderloven og valgspråket) skrives i sin helhet. 

Den gjeldende speiderloven er lagt inn i sin helhet uten endringer. Det samme gjelder valgspråket. 
Speiderstyret har undersøkt med WOSMs konstitusjonskomité muligheten for å endre «tro» til 
«livssyn» også i speiderlovens paragraf 1, slik at den samme ordlyden var gjenkjennelig i både lov og 
løfte, men tilbakemeldingen var at dette ikke ville bli godkjent. Det vil bli gjort nærmere rede for 
dialogen med WOSM på Speidertinget. 

Lovutvalgets uttalelse:  
Endringene er i hovedsak omorganisering og opprydding i bestemmelsene. Lovutvalget har ingen 
merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.1.3 SPEIDERLØFTET 
Endring av § 1-3, foreslått av korpsstyrene i Blå Kors speidere, Frelsesarmeens 
speidere, Frikirkens speiderkorps og Misjonskirken speiderkorps. 
Forslaget er til førstegangsbehandling. 

Nåværende ordlyd i § 1-3: 
«§ 1-3 Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter 
speiderloven. 
 

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpa andre og leve etter speidarlova.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 1-3 Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter 
speiderloven 
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eller 
 

Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova. 
 

Sidestilt med: 
 

Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven 
 

eller 
 

Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» 

Forslagsstillers begrunnelse:  
Vi ønsker å fremme lovendringsforslag om et likestilt speiderløfte. Dette er på bakgrunn av at både 
speiderkorps, og andre enkeltstående NSF-grupper, har gitt tilbakemelding om at de ikke føler seg 
inkludert i bruken av dagens løfte. Noen grupper har derfor etterspurt et nytt løfte, eventuelt om de 
kan få bruke et eldre løfte som bekrefter våre grunnleggende verdier.  

Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag som 
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. I 2016 kom lovutvalget med en innstilling til 
nytt løfte på bakgrunn av utarbeidelsen til arbeidsgruppen, dette lyder som følger: «Jeg lover etter 
beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven». Speiderstyret tok ikke hensyn til 
dette forslaget, og foreslo i stedet det speiderløftet som står i dag. Som et etterspill av dette, 
fremmet Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps lovforslag om nytt løfte i 2018, med 
følgende ordlyd: «Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven», 
i samsvar med forslaget lovutvalget innstilte på i 2016. 

Vi ønsker et sidestilt speiderløfte. Grunnen til dette er at ved valg av nåværende speiderløfte var 
formålet at både nåværende og nye speidere skulle føle seg mer inkludert, noe som dessverre flere 
opplever å ha gitt motsatt virkning.  

I dagens løfte benyttes begrepet livssyn, med hensikt om å fremstå nøytralt slik at det kan benyttes 
av alle. Vi opplever at dette begrepet gir assosiasjoner til et humanistisk livssyn og dermed 
ekskluderer de som praktiserer ulike religioner.  

Selv om Norge i dag ikke lengre har statskirke, er den evangelisk-lutherske kristendommen i en 
særstilling i Norge. Dette kommer til uttrykk i grunnloven som sier «alle innbyggere i riket har fri 
religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og 
understøttes sådan av staten». Altså har vi fortsatt en folkekirke. 

Norges speiderforbund er gjennom Speidernes fellesorganisasjon medlem av WOSM og WAGGGS, 
som henstiller til at speideren er en kristen/religiøs organisasjon. Disse forbundene har speiderløfter 
som innebærer Gud. 

WOSM sitt løfte er: «Duty to God, duty to others and duty to self». Under «Duty to God» står 
det som følger: «Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion that expresses them 
and acceptance of the duties resulting therefrom».  
WAGGGS sitt løfte er: «To do my duty to God and the King (or to God and my Country), To 
help other people at all times; To obey the Guide Law”. 

Altså har både verdens gutte- og jentespeiderforbund som vi er medlem av, et løfte som er basert på 
tro. Se WAGGGS (side 6) https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/CIO_English_2018.pdf og 
WOSM https://www.scout.org/promiseandlaw.  

The Scout Association (det britiske speiderforbundet), har ulike løfter for bevere, cubs og speidere, 
men «kjerne»-løftene inkluderer Gud. Dette begrunner de med at Gud er passende for de fleste 
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trossamfunn, blant annet kristne, hinduer, jøder, muslimer og sikher. Flere av trossamfunnene har 
flere ord på sin gud, men kan ofte benytte ordet «Gud» i stedet for andre alternativer. De har også 
laget flere løfter som alle kan brukes, for å ivareta de ulike nasjonene og religionene som finnes i 
Storbritannia. Og derfor har de ulike løfter som kan brukes på bakgrunn av ulik tro. Se gjerne 
https://members.scouts.org.uk/documents/AdultSupport/Promise/FS322016.pdf.  

Vi ser også at løftet «Være åpen for Gud», passer godt inn med dagens speiderlov. «En speider søker 
sin tro og respekterer andres». Hvor Gud kan være referansepunkt for en rekke religioner. Å være 
åpen for Gud er enklere å forstå og setter mindre press på barn enn at de aktivt skal søke et livssyn, 
hvor selve ordet livssyn er vanskelig å forstå for barn. 

Fire av korpsene ønsker to sidestilte løfter. På bakgrunn av våre verdier, vår identitet og inkludering i 
forbundet, kommer vi ikke til å kreve at våre medlemmer benytter et bestemt løfte. Korpsene vil 
komme med en anbefaling basert på våre verdier. Gruppene våre bestemmer selv hvilket løfte de 
ønsker å benytte. Vi regner det for naturlig at alle speidergrupper i Norge under NSF-paraplyen da 
selv kan velge det løftet de selv ønsker.  

På dette grunnlaget anser vi det som en stor mulighet for å kunne inkludere flere dersom vi har to 
sidestilte løfter, og vi tilpasser oss det mangfoldige samfunnet vi har i dag. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Slik forslaget redegjør for har det vært grundige prosesser som har ledet frem til den utforming 
speiderløftet har i dag. Så sent som i 2016 kom lovutvalget med en innstilling til nytt løfte basert på 
«å søke min tro», kontra nåværende ordlyd, «å søke mitt livssyn».  

Vinklingen for forslaget er ikke primært ordlyden, men muligheten for å ha to likestilte speiderløfter. 
Forslaget om likestilte løfter anses ikke å være i strid med våre bindinger til WOSM og WAGGGS. Rent 
lovteknisk er det ikke noe til hinder for å ha to likestilte løfter. 

Det kan være praktiske utfordringer knyttet til hvilket speiderløfte som benyttes, og hvor valget av 
løfte i så fall må være den enkelte speiders avgjørelse. Løftene vil i så måte være likestilte. 

Speiderstyrets kommentar:  
Speidertinget har de siste årene hatt speiderløftet oppe til behandling en rekke ganger, og en rekke 

forskjellige forslag har vært diskutert og votert over. Speiderstyret har også reflektert over 

problemstillingen med begrepene livssyn og tro ved flere anledninger. 

Intensjonen med dagens løfte og begrepet livssyn har vært å bruke et begrep som kan favne hele 

spekteret – fra de av medlemmene våre som har et religiøst livssyn og ønsker å drive speiding med 

en religiøs ramme, til de som har et klart ateistisk livssyn. Speiderstyret ønsker å være tydelige på at 

vi ønsker alle velkommen i organisasjonen, uansett hvor de føler seg hjemme i debatten om tro og 

livssyn. 

Samtidig er styret klar over at begrepet livssyn likevel ikke oppleves som inkluderende av alle 

medlemmer. Et abstrakt ord som dette vil aldri ha én enkelt betydning som er den samme for alle 

språkbrukere, og det er også en del av årsaken til at det er vanskelig å finne et ord som inkluderer 

både tros- og livssynsperspektivet, og som alle opplever som samlende. Speiderstyret er av den 

oppfatning at det å ha ett felles løfte er et verdifullt prinsipp, som er samlende i seg selv. 

Styret mener at det ikke er en god løsning å ha to eller flere sidestilte speiderløfter, selv om det 

åpnes for dette fra WOSMs og WAGGGS’ side. Vi tror at dette kan åpne for et større skille mellom 
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ulike «leire» i organisasjonen, spesielt siden de to foreslåtte alternativene kan bli sett på som 

motsetninger – noe de ikke er ment å være. Styret er også av den oppfatning at det er uheldig å gå 

tilbake til formuleringen «åpen for Gud» når Speidertinget med stort flertall har vedtatt å gå bort fra 

denne formuleringen. 

Vi tror også det å ha flere løfter kan gi praktiske utfordringer med hensyn til hvilket løfte som skal 

benyttes av den enkelte speider og i den enkelte speidergruppe. Blir det speideren selv som får velge, 

eller gjøres valget for ham eller henne? Vi ser på det å søke sitt livssyn som en kontinuerlig prosess, 

og da bør man ikke bli «tvunget» til å gjøre et valg om hva man tror eller ikke tror, allerede idet man 

skal tas opp som speider. 

Speiderstyrets innstilling:  
Forslaget vedtas ikke. 
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I LOVENE 

 

5.2.1 GRUPPETINGET  

Endring av § 2-2-7, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-2-7 Gruppetingets årsmøte skal behandle: 

 
1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) årsmelding 
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning 
c) arbeidsplan 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
 
3 Valg av: 
a) gruppestyre 
b) gruppens representanter til kretstinget 
c) regnskapsfører og revisor 
d) andre valg» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-2-7 Gruppetinget skal behandle: 

 
1 Konstituering av gruppetinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent(er) og to personer til å underskrive protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 
d) godkjenning av forretningsorden 
 
2 Saker: 
a) godkjenning av årsmelding 
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning 
c) godkjenning av arbeidsplan 
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
e) innsendte saker 
 
3 Valg av: 
a) gruppeleder 
b) gruppestyremedlemmer 
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c) regnskapsfører  
d) revisor 
e) gruppens representanter til kretstinget og eventuelt korpstinget 
f) andre valg» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker å gjøre lovteksten tydeligere når det gjelder gruppetingets rett til og ansvar for 
å godkjenne og ikke bare bli orientert om årsmelding, regnskap og videre planer. Ved å fjerne 
presiseringen av at det er årsmøtet som fatter vedtak i alle disse sakene, gis det mer fleksibilitet til 
gruppene. Det er også ryddet i oversikten over hvilke personvalg gruppetinget skal gjennomføre. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget innebærer endringer som bør fungere godt. Ingen merknader forøvrig. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.2 OM REVISOR OG VALG I SPEIDERGRUPPER 

Endring av § 2-2-8, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.  

Gruppeleder og styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets 
bestemmelse. 

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. 

Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. 

Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. 

Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor 
for egen juridiske enhet.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-2-8 Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer.  

Gruppeleder og gruppestyremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets 
bestemmelse. 

Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. 

Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. 

Gruppeleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 
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Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor gir sin 
revisjonsberetning til gruppetinget. 

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker en tydeligere lovtekst med mindre rom for tolkning når det gjelder kravene til 
revisor og regnskapsfører. Paragrafen skal både sikre den enkelte som sitter med et slikt verv og 
gruppa mot at noe blir feil, og at det kan stilles spørsmål ved habilitet eller kontroll. 

At valg skal avgjøres ved alminnelig flertall, står nå i «Retningslinjer for gruppetingets møter» som ble 
vedtatt av Speiderstyret (sist endret i 1994). Ved å legge til en setning om dette i lovene kan 
retningslinjene slettes. For kretstinget står dette allerede i lovene (§ 2-3-5).  

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget innebærer endringer som bør fungere godt. Ingen merknader forøvrig. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.3 KRETSTINGET  

Endring av § 2-3-2, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 
representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1. 

Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. 
Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer. 

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, 
mister gruppen disse stemmene på kretstinget. 

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. 

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 

En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens 
bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i 
sammenslutningen. 

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og 
representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1. 
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Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 
betalende medlemmer ved siste årsskifte. Det velges også vararepresentanter. Representanter og 
vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. Gruppestyrets medlemmer er 
vararepresentanter for gruppeleder. 

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse 
stemmene på kretstinget. 

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 

Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
I første setning er «valgte» fjernet. Dette er fordi gruppenes representanter er gruppeledere (som 
ikke velges til kretstinget) og valgte representanter. Det blir derfor upresist å bruke begrepet «valgte 
representanter» i denne sammenhengen. Å legge til «speider-» er en presisering av at det er disse 
som kan sende representanter, ikke andre grupperinger. 

Representantene til kretstinget skal velges av gruppetinget. Det er ikke anledning til å delegere dette 
ansvaret til gruppestyret. 

Ved å skrive «siste årsskifte» istedenfor «årsmelding» tydeliggjøres det at det er de siste offisielle 
medlemstallene per 31.12. som ligger til grunn.  

Regnskapsfører gis talerett på kretstinget under behandlingen av relevante saker. 

Avsnittet om sammenslutning av medlemmer er fjernet. Speiderstyret mener medlemmene bør 
representeres gjennom speidergruppene, og tror heller ikke denne muligheten anvendes ofte. 
Kretstinget står fritt til å gi talerett til hvem de vil gjennom forretningsordenen og egne vedtak. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 

5.2.4 HVA KRETSTINGET SKAL BEHANDLE  

Endring av § 2-3-4, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 

1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av sakliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker: 
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a) årsmelding 
b) regnskap og revisjonsberetning 
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for 

kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet, skal saker som skal behandles 
av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før et møte i kretstinget. 

d) arbeidsplan 
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

 
3 Valg av: 

a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret 
b) valgkomité og revisor 
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til 

Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets 
speider- og roverrepresentanter som har stemmerett. 

e) andre valg.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle: 

1 Konstituering av kretstinget: 
a) valg av ordstyrer(e), tellekorps, referent(er) og to personer til å underskrive 

protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker: 

a) godkjenning av årsmelding 
b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning 
c) godkjenning av arbeidsplan  
d) godkjenning av budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
e) innsendte saker 

 
3 Valg av: 

a) kretsleder 
b) visekretsleder 
c) kretsstyremedlemmer og eventuelt varamedlemmer 
d) valgkomité 
e) revisor 
f) kretsens representanter og vararepresentanter til Speidertinget 
g) to representanter samt vararepresentanter til Speiderforum. Ved dette valget har 

bare kretstingets speiderrepresentanter stemmerett. 
h) to representanter samt vararepresentanter til Roverforum. Ved dette valget har bare 

kretstingets roverrepresentanter stemmerett. 
i) andre valg 

Kretstingets medlemmer, kretsstyret og gruppeting kan fremme saker for kretstinget. Hvis ikke 
kretstinget har fastsatt noe annet, skal saker som skal behandles av kretstinget, være sendt 
kretsstyret senest en måned før kretstinget møtes.» 
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Forslagsstillers begrunnelse: 
Igjen ønsker Speiderstyret et tydeligere språk og ryddigere lovtekst. Det er lagt til en presisering av at 
årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett skal godkjennes av kretstinget. Under «3 Valg av» er 
hvert enkelt valg listet opp i eget punkt. Beskrivelsen av hvem som kan sende inn saker og fristen for 
dette er tatt ut fra sakslista og lagt til som eget avsnitt nederst i paragrafen. Det er også presisert at 
det er gruppeting som har forslagsrett til kretsting (tidl. «grupper»). 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.5 OM REGNSKAPSFØRER OG REVISOR I KRETSER 

Endring av § 2-3-7, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget 
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. 

Kretsleder kan ikke være regnskapsfører. Kretsleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan ikke være medlem 
av kretsstyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for egen juridiske enhet.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og minimum to styremedlemmer. Kretstinget 
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. 

Kretsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av kretsstyret. Revisor gir sin revisjonsberetning 
til kretstinget.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret ønsker en tydeligere beskrivelse av hvilke krav som ligger til revisor og forholdet 
mellom revisor, regnskapsfører og kretsstyret. Begrepet «egen juridiske enhet» i gjeldende lovtekst 
er forvirrende, og det er vanskelig å forstå hva som gjelder. Den tolkningen som praktiseres nå, er det 
som er beskrevet i forslaget til ny ordlyd. I tillegg er teksten endret med hensyn til antallet 
medlemmer i kretsstyret fra «to til fem» til «minimum to».  

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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5.2.6 KRETSSTYRETS MØTER  

Endring av § 2-3-8, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets 
medlemmer krever det.  

Styremøter ledes av kretsleder, og det føres protokoll fra møtene.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av kretsleder eller når minst 1/3 
av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene. 

For at kretsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer delta i møtet. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Ved gjennomgang av retningslinjene for kretsstyrets møter ble det synlig at det var lite som skilte 
lovteksten og retningslinjene. Speiderstyret mener det er enklere og mer oversiktlig for kretsene å ha 
all teksten samlet i lovene. Teksten som er lagt til i forslaget er hentet fra retningslinjene. Kravet om 
at kretsleder skal lede møtene, er fjernet. Dette kan styret selv velge. Dersom dette forslaget blir 
vedtatt, vil Speiderstyret slette «Retningslinjer for kretsstyrets møter». 

Lovutvalgets uttalelse: 
Lovutvalget har ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.7 KORPSSTYRET  
Endring av § 2-4-5 og to nye paragrafer, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-4-5 Korpsstyret skal:  

a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper, og for å fremme 
speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn, eller den organisasjonen, det er 
tilknyttet,  

b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets 
bestemmelser,  

c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-4-5 Korpsstyret består av korpsleder/korpssjef, visekorpsleder/visekorpssjef og minimum to 
styremedlemmer. Korpstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges 
varamedlemmer.  
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Korpsleder, regnskapsfører og revisor skal være tre forskjellige personer som ikke er i nær familie 
eller har en annen nær relasjon til hverandre. 

Revisor skal være myndig og kan ikke være medlem av korpsstyret. Revisor gir sin revisjonsberetning 
til korpstinget. 

§ 2-4-6 Korpsstyret innkalles til styremøte med minst en ukes varsel av korpsleder eller når minst 1/3 
av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll fra møtene. 

For at korpsstyret skal være vedtaksdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer delta i møtet. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall. 

§ 2-4-7 Korpsstyret står for den daglige ledelsen av korpset.  

Korpsstyret skal:  
a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper 
b) bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi relevant 

støtte og råd i det løpende arbeidet 
c) arbeide for å fremme speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunnet eller den 

organisasjonen korpset er tilknyttet 
d) godkjenne ledere i korpsets speidergrupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets 

bestemmelser 
e) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Det finnes lite retningslinjer for korpsstyrene sammenlignet med for kretsstyrene. Det er derfor 
ønskelig at det tydeliggjøres at korpsene også skal ha et styre, og hvilke retningslinjer som gjelder for 
et slikt styre. Lovteksten er basert på forslaget til endring for krets.  

Også i korpsene bør det være reell uavhengighet mellom revisor og dem som er ansvarlige for 
økonomien i korpset. Dersom korpset har felles regnskapsfører og/eller revisor med sin organisasjon 
og disse ikke er medlemmer i korpsstyret, anses kravet i denne lovteksten som oppfylt. Regelverket 
er ikke til hinder for at korpsene etter korpstingets bestemmelser kan ha andre personer/funksjoner 
som møter i styret i tillegg til de personene som velges av korpstinget. 

§ 2-4-5 blir til § 2-4-7, og utvides noe for å gjenspeile de oppgavene korpsstyrene har per i dag. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget er en tilnærming til reglene som gjelder for krets, samtidig som det ivaretar særbehov for 
korpsene. Lovutvalget har forøvrig ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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5.2.8 SPEIDERTINGETS MØTER  

Endring av § 2-5-3, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:  

1 Konstituering av Speidertinget:  
a) valg av tellekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen  
b) godkjenning av innkalling  
c) godkjenning av sakliste  
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker:  

a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter  
b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene  
c) lovforslag  
d) godkjenning av korpsavtaler  
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret  
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene  
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent 

 
3 Valg av:  

a) speidersjef  
b) visespeidersjef  
c) øvrige medlemmer til Speiderstyret  
d) to ordstyrere for kommende speiderting  
e) valgkomité  
f) lovutvalg  
g) revisor  
h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon 
 i) klagenemnd  
j) andre valg  

 
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre 
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes 
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og 
gruppeting.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-5-3 Speidertingets ordinære møter behandler:  

1 Konstituering av Speidertinget:  
a) valg av tellekorps, redaksjonskomite, referent(er) og to personer til å underskrive protokollen  
b) godkjenning av innkalling  
c) godkjenning av saksliste  
d) godkjenning av forretningsorden 

 
2 Saker:  

a) godkjenning av årsmelding for de to foregående årene og rapporter  
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b) godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene  
c) lovforslag  
d) godkjenning av korpsavtaler  
e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret  
f) arbeidsplan for de to påfølgende årene  
g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene 

 
3 Valg av:  

a) speidersjef  
b) visespeidersjef  
c) speiderstyremedlemmer 
d) ordstyrere for kommende speiderting  
e) valgkomité for kommende speiderting 
f) lovutvalg 
g) revisor  
h) klagenemnd  
i) andre valg 

 
Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre 
måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes 
inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og 
gruppeting.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speidernes fellesorganisasjons representantskap eksisterer ikke lenger, og Speidertinget skal dermed 
ikke velge representanter til representantskapet.  

Det er lagt til at Speidertinget skal velge en redaksjonskomite, slik det ble gjort på Speidertinget 
2018. Redaksjonskomiteens mandat reguleres i forretningsordenen for hvert speiderting. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Forslaget har sammenheng med omorganiseringen av Speidernes fellesorganisasjon. Lovutvalget har 
ingen merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 
 

5.2.9 VALG PÅ SPEIDERTINGET 

Endring av § 2-5-4, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 2-5-4 Valg  

Forberedes av valgkomité:  
• Speidersjef, visespeidersjef, fem medlemmer og et varamedlem til Speiderstyret for to år.  
• Ett medlem av lovutvalget for seks år.  
• Ett medlem av klagenemnda for seks år.  
• Fire delegater til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon for to år.  
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Forberedes av Speiderstyret:  
• Fem medlemmer av valgkomité for to år.  
• To ordstyrere for to år.  
• Revisor.  

 
Valgbare er alle som  

• har sagt seg villige til å motta valg,  
• fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5, og  
• følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.  

 
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges 
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret, valgkomiteen eller representantskapet i 
Speidernes fellesorganisasjon. Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av 
valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 2-5-4 Valg  

Forberedes av valgkomité:  
• speidersjef, visespeidersjef og fem speiderstyremedlemmer 
• ett medlem av lovutvalget for seks år  
• ett medlem av klagenemnda for seks år  
• eventuelle suppleringsvalg 

 
Forberedes av Speiderstyret:  

• fem medlemmer av valgkomité for to år  
• to ordstyrere for to år 
• revisor  

 
Valgbare er alle som  

• har sagt seg villige til å motta valg,  
• fyller kravene til å være tillitsvalgt, ref. § 3-2-1-§ 3-2-5, og  
• følger kravene til å være tillitsvalgt, ref. retningslinjer om ledere og tillitsvalgte.  

 
Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, eller i et selskap eid av Norges 
speiderforbund, kan ikke inneha tillitsverv i Speiderstyret eller valgkomiteen.  

Det er ikke tillatt å sette fram benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen.  

Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Siden representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon ikke eksisterer lenger, skal det ikke velges 
representanter dit. Denne setningen er derfor slettet i forslaget.  

Speiderstyret ønsker i tillegg å fjerne varamedlemordningen til styret. I denne perioden har 
varamedlemmet møtt fast i Speiderstyret. Det var styrets vurdering at det var vanskelig å skulle tre 
inn i styret dersom et medlem måtte trekke seg eller hadde langvarig forfall, uten at varamedlemmet 
var innsatt i noen av styrets diskusjoner og oppgaver, eller var kjent med de andre medlemmene i 
kollegiet. 
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Det står ikke beskrevet i lovteksten når og hvordan varamedlemmet skal inkluderes i Speiderstyret. 
Den ene løsningen er at varamedlemmet først trer inn idet et styremedlem melder forfall (sporadisk), 
idet et styremedlem innvilges en lengre permisjon, eller idet et styremedlem må trekke seg. Det 
andre alternativet er at varamedlemmet, som i denne perioden, deltar i styrets arbeid og møter, men 
først får stemmerett ved kortvarig, langvarig eller permanent forfall fra et av de andre 
styremedlemmene. 

Varamedlemmet har i perioden hatt talerett, men ikke stemmerett når styret ellers har vært fulltallig. 
Varaordningen slik den praktiseres av det sittende speiderstyret, gir varamedlemmet en viss uformell 
makt, på den måten at vedkommende er til stede, formidler sine meninger og er med på å påvirke 
styrets beslutninger. Det har ikke forekommet avstemninger i styreperioden fordi alle vedtak er gjort 
med konsensus. Om man da formelt har stemmerett eller ikke, vil ha liten betydning, men man har 
selvfølgelig en bevissthet om at man «bare» er vara.  

Speiderstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Dagens teknologi muliggjør 
tilstedeværelse uten at man fysisk er på samme sted, og mange av styrets møter blir derfor avholdt 
med alle eller enkeltmedlemmer på telefon, Hangout, Skype eller tilsvarende. Forfallet er derfor 
svært lavt.  

Det har vært vurdert om Speiderstyret burde økes i antall for å sikre at det fortsatt er nok 
styremedlemmer dersom noen må trekke seg i perioden, men styret har kommet til at det er best å 
ha et styre i vanlig patruljestørrelse. Dersom Speiderstyret blir betydelig svekket tidlig i 
styreperioden, bør det heller innkalles til ekstraordinært speiderting med suppleringsvalg. Dette kan 
gjøres digitalt. 

Momentene ovenfor gjør at det skal mye til for at man ikke har et beslutningsdyktig styre, slik at en 
vara må tre inn på kort varsel. Alternativet med fast møtende vara er heller ikke godt, for styret 
ønsker ikke å ha en ordning der de som møter i Speiderstyret, har forskjellige rettigheter ut fra om de 
er fullverdige medlemmer eller varamedlemmer. 

Dersom den foreslåtte endringen vedtas, gjennomføres ikke valg av varamedlem for kommende 
styreperiode. 

Lovutvalgets uttalelse: 
Det er ikke krav til varamedlemordning. For øvrig har ikke lovutvalget merknader. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 

 

5.2.10 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 

Endring av § 5, foreslått av Speiderstyret. 

Nåværende ordlyd: 
«§ 5 Økonomi og administrasjon  

§ 5-1 Organisasjonsleddenes økonomi  

§ 5-1-1 Gruppe, krets, korps og forbund har selvstendig økonomi.  
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§ 5-1-2 Det enkelte organisasjonsledd i forbundet har selv ansvaret for å skaffe til veie de nødvendige 
midler til dekning av utgifter som virksomheten medfører.  

§ 5-1-3 Organisasjonsleddene skal på sitt årsmøte fastsette budsjett for drift og investeringer for ett 
år framover. For forbundet framlegges det budsjett for hvert av de to påfølgende årene på ordinært 
møte i Speidertinget.  

§ 5-1-4 Alle organisasjonsledd skal føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 
Regnskapet skal framlegges for årsmøtet til godkjenning. Årsmøtet tar samtidig stilling til disponering 
av eventuelt overskudd eller dekning av underskudd. For forbundet framlegges det separate 
årsregnskap for de foregående to årene på Speidertingets ordinære møte.  

§ 5-1-5 Vedkommende revisor gjennomgår årsregnskap for vedkommende organisasjonsledd og gir 
sin beretning til leddets årsmøte. For forbundet utarbeides slik beretning for hvert årsregnskap til 
Speidertinget.  

§ 5-1-6 Midler som skaffes til veie i speidersakens navn av foreldreforening eller lignende, skal brukes 
i forståelse med den kretsen, korpset eller gruppen det samles inn til.  

§ 5-1-7 Oppløses en gruppe, forvaltes gruppens midler og eiendeler av kretsstyret, herunder også 
midler som disponeres av gruppens foreldreforening eller annen gruppering tilknyttet gruppen. 
Midler og eiendeler skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i samme område som den 
nedlagte gruppen. For grupper som tilhører korps, tilligger denne myndigheten korpsstyret. 

§ 5-1-8 Det enkelte organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som det 
ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må 
Speiderstyrets godkjenning innhentes på forhånd.  

§ 5-1-9 De ulike organisasjonsledd kan opprette formålsbestemte fond. Ved opprettelsen skal det 
fastsettes statutter for fondet. Er fondet opprettet av gruppe, korps eller krets, skal statuttene 
godkjennes av Speiderstyret, og for forbundets fond må godkjenning innhentes fra Speidertinget.  

§ 5-1-10 Intet organisasjonsledd i forbundet kan oppta lån, stille kausjon eller påta seg lignende 
forpliktelser uten at Speiderstyret på forhånd har gitt sin tillatelse. Forbundets langsiktige låneopptak 
må først være godkjent av Speidertinget. Lån som tas opp uten at slikt samtykke er innhentet, er 
vedkommende ledere eller tillitsvalgte personlig ansvarlige for. Forbundet har ikke ansvar for 
organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser.  

§ 5-1-11 Speiderstyret skal forhåndsgodkjenne organisasjonsleddenes avtaler om kjøp, salg, 
pantsettelse, leie, lån eller annen form for disponering av fast eiendom, fartøy, motorkjøretøy eller 
andre eiendeler av vesentlig verdi. Dette gjelder ikke for avtaler som gjelder for en enkelt anledning.  

§ 5-1-12 Før et organisasjonsledd i forbundet deltar i opprettelsen av en stiftelse eller et sameie som 
har til formål på noen måte å tilgodese speiderarbeidet, skal stiftelsens eller sameiets vedtekter 
godkjennes av Speiderstyret.  

§ 5-1-13 Speiderstyret gir nærmere retningslinjer for organisasjonsleddenes disponering av midler og 
eiendom. 
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§ 5-2 Kontingent  

§ 5-2-1 Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, korpstinget 
og gruppetinget. Kretskontingenten kan maksimalt settes til 50 % av forbundskontingenten som 
gjelder til enhver tid. Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret.  

§ 5-3 Ansatte 

§ 5-3-1 Forbundskontoret skal bistå Speiderstyret og forbundets øvrige organer i det løpende 
arbeidet. Kontoret ledes av en generalsekretær. Speiderstyret gir instruks for generalsekretæren og 
kontorets øvrige ledelse. Generalsekretæren tilsettes på åremål.  

§ 5-3-2 Arbeidsavtaler med fast ansatte i kretsene eller gruppene skal godkjennes av Speiderstyret 
før de trer i kraft. Det samme gjelder vesentlige endringer i slike avtaler.» 

Forslag til ny ordlyd: 
«§ 5 Økonomi og administrasjon 

§ 5-1    Økonomisk ansvar 

§ 5-1-1 Speidergrupper, kretser, korps og forbundet har selvstendig økonomi. 

§ 5-1-2 Alle organisasjonsledd har selv ansvar for å skaffe til veie de midlene de trenger for å drive 
virksomheten sin. 

§ 5-1-3 Midler som er skaffet til veie eller skaffes til veie med speiding som formål av en 
foreldreforening eller lignende, tilhører det organisasjonsleddet midlene er samlet inn til, og skal 
disponeres av dette organisasjonsleddet. 

§ 5-1-4 Speiderstyret kan gi nærmere retningslinjer for organisasjonsleddenes disponering av midler 
og eiendom. 

§ 5-2    Budsjett og regnskap 

§ 5-2-1 Organisasjonsleddenes årsmøter skal vedta budsjett for drift og investeringer for ett år 
framover. For forbundet skal Speidertingets ordinære møte vedta budsjetter for de to kommende 
årene. 

§ 5-2-2 Alle organisasjonsledd skal føre regnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk. 

Organisasjonsleddenes årsmøter skal godkjenne årsregnskapet. For forbundet skal Speidertingets 
ordinære møte godkjenne separate årsregnskaper for de to siste årene. 

§ 5-2-3 Revisoren for hvert organisasjonsledd skal gå gjennom årsregnskapet og levere en 
revisjonsberetning til årsmøtet.  

§ 5-3    Økonomiske forpliktelser 

§ 5-3-1 Hvert enkelt organisasjonsledd avgjør selv om det vil motta tilskudd, arv eller gaver som det 
ikke er knyttet betingelser til. Knytter det seg betingelser til tilskuddet, arven eller gaven, må 
organisasjonsleddet hente inn godkjenning fra Speiderstyret på forhånd. 

§ 5-3-2 Det kreves forhåndsgodkjenning fra Speiderstyret dersom en gruppe, en krets eller et korps 
skal gjøre følgende disposisjoner: 
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● ta opp lån, stille kausjon eller inngå lignende forpliktelser 

● gjøre avtale om kjøp, salg, pantsettelse, leie, lån eller annen form for disponering av fast 
eiendom, fartøy, motorkjøretøy eller andre eiendeler av vesentlig verdi 

● overføre verdier over 0,1 G til enheter utenfor Norges speiderforbund som gave eller før 
oppgjør ved nedleggelse 

● opprette eller delta i drift av en juridisk enhet som er uavhengig av Norges speiderforbund. 
Enhetens vedtekter må også godkjennes. 

● opprette formålsbestemte fond. Fondets vedtekter må også godkjennes. 

Forbundet har ikke ansvar for organisasjonsleddenes gjeld eller andre forpliktelser. Personer som tar 
opp lån eller inngår avtaler på vegne av et organisasjonsledd uten nødvendig godkjenning, står 
personlig ansvarlig for å oppfylle avtalene. 

§ 5-4    Forvaltning av grupper 

§ 5-4-1 Dersom en gruppe oppløses, tar kretsstyret over forvaltningen av gruppens midler, eiendeler 
og eiendom, og midler skaffet til veie av foreldreforening eller lignende. Kretsstyret har også 
anledning til å gjøre dette i grupper som ikke lenger oppfyller minimumskravene til en speidergruppe 
i § 2-2-1, etter samtykke fra Speiderstyret. 

For grupper som tilhører et korps, er det korpsstyret som har denne myndigheten. 

Midler og eiendeler etter en oppløst gruppe skal fortrinnsvis benyttes til å styrke speiderarbeidet i 
samme område som den oppløste gruppen. 

§ 5-5   Kontingent 

§ 5-5-1 Speidertinget og Speiderstyret vedtar retningslinjer for kontingent. Kretstinget vedtar 
kretskontingenten, og gruppetinget vedtar gruppekontingentsatsen(e). Korpskontingent reguleres i 
korpsavtalene. 

§ 5-6   Forbundets administrasjon 

§ 5-6-1 Forbundskontoret er Norges speiderforbunds sekretariat og skal støtte Speiderstyret og 
forbundets øvrige organer i det løpende arbeidet. Kontoret ledes av en generalsekretær. 
Speiderstyret gir instruks for generalsekretæren og kontorets øvrige ledelse. 

§ 5-6-2 Speiderstyret ansetter generalsekretær på åremål og fastsetter vedkommendes lønns- og 
arbeidsvilkår. Ansettelse og utarbeiding av stillingsinstrukser til andre stillinger kan delegeres til 
generalsekretæren eller et ansettelsesråd. 

§ 5-6-3 Arbeidsavtaler med fast ansatte i kretsene eller gruppene skal godkjennes av Speiderstyret 
før de trer i kraft. Det samme gjelder vesentlige endringer i slike avtaler.» 

Forslagsstillers begrunnelse: 
Speiderstyret foreslår omfattende strukturelle endringer i § 5. Dagens § 5 bærer preg av å ha vært 
redigert delvis i flere omganger. Det er flere upresise formuleringer som kan tolkes på ulike måter, og 
det har også vært flere tilfeller hvor det har vist seg at lovteksten har vært mangelfull i møte med 
praktiske utfordringer. Styret mener derfor at det nå er behov for en helhetlig gjennomgang. 
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For at lovtekstens egentlige intensjon skal komme tydeligere fram, har vi prøvd å gjøre språket mer 

presist og moderne. Det er også gjort en omstrukturering og sortering av paragrafene under flere 

overskrifter, slik at det blir lettere å finne fram i teksten.  

Nåværende § 5-1 er delt opp i flere deler og omstrukturert. I §§ 5-1 og 5-2 i forslaget er det gjort 

språklige endringer. I § 5-3 er det laget en mer oversiktlig punktliste over de tilfellene der en 

disposisjon av midler eller eiendom krever en godkjenning av Speiderstyret. Her er det også lagt til 

noe nytt innhold. 

For det første er det lagt til at et organisasjonsledd ikke skal kunne gi bort verdier over 0,1 G uten 

godkjenning. Dette henger også sammen med § 5-1-3 om midler som er skaffet til veie med speiding 

som formål. I nåværende § 5-1-6 står det at midlene skal brukes «i forståelse med» organisasjons- 

leddet det er samlet inn til. Vi mener dette er for lite konkret. Den foreslåtte endringen sikrer at 

midler som er skaffet til speiding, kommer speidingen til gode. 

For det andre er punktet i den foreslåtte § 5-3-2 om å «opprette eller delta i drift av en juridisk 

enhet» gjort litt mer generelt enn teksten i nåværende § 5-1-12 for å inkludere andre typer enheter 

enn bare stiftelser og sameier. 

Speiderstyret har i dag anledning til å legge ned speidergrupper i samråd med krets-/korpsstyret, jf.  

§ 2-2-3. Dersom en gruppe oppløses, forvaltes gruppas midler og eiendom av kretsstyret eller 

korpsstyret. Nytt i forslaget er at kretsstyret/korpsstyret etter samtykke fra Speiderstyret kan gå inn 

og overta forvaltningen av en speidergruppe som ikke oppfyller minimumskravene for å være en 

gruppe. 

Hensikten med dette tillegget er å gi kretsen/korpset anledning til å forsøke å få gruppa opp igjen 

eller fullføre oppgjøret ved en kommende nedleggelse så raskt som mulig etter at aktiviteten 

opphører. Dersom en gruppe er sovende eller har lite eller ingen aktivitet over lang tid, blir det 

vanskelig å finne ut av om det er utstyr, penger og eiendom tilknyttet gruppa (og hvem som kan vite 

noe om dette), og da kan oppryddingsjobben bli svært krevende for kretsen/korpset. Det bør 

selvfølgelig etterstrebes en god prosess i dialog med eventuelle gjenværende medlemmer i gruppa.  

Forslaget til ny § 5-6-2 er en oppdatering til praksis ved ansettelse av generalsekretær og andre 

ansettelser i forbundet.  

Nedenfor følger en tabell som viser hvor man finner igjen dagens paragrafer i forslaget, slik at det er 

lettere å sammenligne tekstene. 

Oversikt over hvor man finner igjen dagens paragrafer i de foreslåtte nye paragrafene 

Nå 5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 5-1-5 5-1-6 5-1-7 5-1-8 5-1-9 5-1-10 5-1-11 5-1-12 5-1-13 5-2-1 5-3-1 5-3-2 

Ny 5-1-1 5-1-2 5-2-1 5-2-2 5-2-3 5-1-3 5-4-1 5-3-1 5-3-2 5-3-2 5-3-2 5-3-2 5-1-4 5-5-1 5-6-1 / 

5-6-2 

5-6-3 

 

Lovutvalgets uttalelse: 
Endringene er dels reelle endringer og dels opprydding i struktur. Forslaget anses ikke å være i strid 
med gjeldende lover. 

Speiderstyrets innstilling: 
Forslaget vedtas. 
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