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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 (ref. § 7.1).
Forslag til endringer i lovene krever 2/3 flertall (ref. § 7.2).
Endringer av retningslinjer gitt av Speiderstyret krever 2/3 av avgitte stemmer i Speiderstyret.
Endring av retningslinjer gitt av Speidertinget krever endring av dette i Speidertinget. Siden dette
ikke er grunnregler eller lover (ref. §§ 7-1 eller 7-2), vil endring måtte gjennomføres som
flertallsvedtak i Speidertinget.
Kravet til rent flertall, dvs. flertall av de avgitte stemmene, er i utgangspunktet ikke forankret noe
sted, men er blitt praktisert av Speidertinget.
Hvert av forslagene inneholder følgende elementer:
•

Navn på forslaget

•

Hvem som fremmer forslaget

•

Hvilken § og nåværende ordlyd forslaget gjelder

•

Forslagets ordlyd

•

Forslagsstillers begrunnelse

•

Speiderstyrets kommentarer

•

Lovutvalgets uttalelse

•

Speiderstyrets innstilling til vedtak på Speidertinget (Speiderstyret er etter lovene pålagt å gi
innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget).

Se også fullstendig gjengivelse av nåværende lovtekster (vedtatt av Speidertinget 2016) på
https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer.
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5.1 FORSLAG TIL ENDRINGER I GRUNNREGLENE
5.1.1 GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET
Endring av §§ 1-1 til 1-7, foreslått av Speiderstyret.
Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.
Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018.
Nåværende ordlyd i §§ 1-1 til 1-7:
§ 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk SpeiderguttForbund og Norsk Speiderpikeforbund.
§ 1-2 Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet.
Medlemskapet er frivillig.
§ 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the
Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).
Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon.
§ 1-4 Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan
slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner.
§ 1-5 Forbundets mål:
§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt
ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
§ 1-5-2 Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det
enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag.
Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte
mulighet til å utvikle sin tro.
Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den
kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker.
Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens
speiderarbeid.
§ 1-5-3 Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati, og søker å utvikle demokratiet innen
organisasjonen, så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i
samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider
forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i.
Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og
likestilling mellom mennesker.
§ 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og
speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes
fellesorganisasjon.
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§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:
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 leva etter speidarlova.

Forslag til ny ordlyd:
«§ 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:
[Speiderløftet behandles i sak 5.1.2.].
§ 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 at Speiderstyret skulle oppnevne en bredt sammensatt gruppe
som, gjennom en prosess som skulle involvere flest mulig, skulle utarbeide forslag som reviderer
grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Foreslåtte endringer kommer fra arbeidsgruppas
rapport.
Speiderstyret ønsker sammenheng mellom paragrafene, en tidsriktig tekst og tydelig beskrivelse av
hva verdigrunnlaget er. Det er derfor ryddet i eksisterende regelsett, både med hensyn til å skrive
kort og konsist, og ved å bruke et enkelt språk. Dette gjør grunnreglene oversiktlige og enklere å
forstå, noe Speiderstyret mener er særlig viktig ettersom NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon.
§ 1-1 er overflødig hvis tittelen fastsetter navnet til organisasjonen og forkortelsen. Ved å tilføye «for
Norges speiderforbund (NSF)» blir navn og forkortelsen definert i overskriften og trenger ikke å bli
spesifisert i en egen paragraf som dagens § 1-1. «..., hvori er opptatt Norsk Speidergutt Forbund og
Norsk Speiderpikeforbund» er et historisk faktum som var viktig da NSF ble grunnlagt. Grunnreglene
skal gjenspeile dagens organisasjon og det er derfor valgt å sløyfe bisetningen.
Istedenfor å liste opp grupperinger forbundet er åpent for, skrives det slik at det faktisk er åpent for
alle som slutter seg til verdigrunnlaget. «Medlemskapet er frivillig» fra dagens §1-2 ble innebygd i
setningen.
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Tidligere ble uttrykket «speideridealene» brukt uten å spesifisere hva de er. Speiderbønnen er fjernet
fra verdigrunnlaget fordi den har et sterkt kristent preg og kan derfor være ekskluderende for noen
medlemmer. Speiderbønnen kan fortsatt brukes av de gruppene som ønsker det.

Speiderstyrets kommentarer:
Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har i 10. juni 2018 førstegangsbehandlet nye vedtekter som løfter
speiderloven, speiderløftet og valgspråket tilbake til det enkelte forbund:
§ 1 Navn og formål, 4. avsnitt
Speiderlov, speiderløfte og valgspråk fastsettes av det enkelte forbund selv, og må godkjennes av
WAGGGS og WOSM.
Dette påvirker «ny» §1-4, som ble førstegangsbehandlet av Speidertinget i 2016. Endringene i Spfs
vedtekter er ikke gjeldende før etter annengangsbehandling i Spf i juni 2019. Se lovutvalgets uttalelse
under.

Lovutvalgets uttalelse:
Siden hele kapittel 1 ble vedtatt revidert på Speidertinget i 2016, men endringen ikke tar effekt før
den bekreftes på Speidertinget i 2018, er det lite hensiktsmessig om en vedtar kapittel 1 uten §1-4.
Da vil jo gammel § 1-4 gjelde, og den omhandler noe helt annet. Om en beholder gammel § 1-6 eller
ny § 1-4, er resultatet det samme. Det er et misforhold mellom NSFs grunnregler og Spfs vedtekter.
Dette får en i alle tilfeller ikke gjort noe med før i 2019. Konsekvensen er at ingen har kompetanse til
å endre speiderloven eller valgspråket før i 2019.
Lovutvalget foreslår derfor at Speiderstyret ber Speideringet 2018 bekrefte vedtaket fra 2016, hvorpå
Speiderstyret legger frem et nytt forslag til § 1-4 i overensstemmelse med forslaget til nye vedtekter
for Spf. Da vil hele kapittel 1, slik det ble vedtatt av Speidertinget 2016, gjelde etter Speidertinget
2018.
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Endring av §1-4, foreslått av Speiderstyret.
Forslaget er til førstegangsbehandling.
Ordlyd fra førstegangsvedtak i 2016:
§ 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og
speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf).

Forslag til ny ordlyd fra Speiderstyret:
"§1-4 NSFs verdigrunnlag uttrykkes gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven,
speiderløftet og valgspråket vedtas av Speidertinget."
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Lovutvalgets uttalelse: Den nye § 1-4 vil bli andregangsbehandlet 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.

Endring av § 1-2, foreslått av Oslospeiderne.
Forslaget er til førstegangsbehandling.
Nåværende ordlyd i § 1-2:
Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet.
Medlemskapet er frivillig.

Forslag til ny ordlyd:
«Forbundet er åpent for alle, der alle skal bli inkludert og respektert.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Oslospeiderne mener at paragrafen skal bli endret slik at den inkluderer alle mennesker på tvers av
rase, farge, kjønnsidentitet, språk, seksualitet, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller
sosial opprinnelse. Speideren skal være for alle, og alle skal bli inkludert og respektert.

Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret viser til at §§ 1-1 til 1-7 er under endring og skal vedtas for andre gang på Speidertinget
2018. Speiderstyret mener at forslagstillers intensjon er ivaretatt i det nye forslaget, spesielt om en
ser alle paragrafer under ett.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets kommentarer. Forslaget må sammenlignes med ny §1-2,
førstegangsvedtatt i 2016. I alle tilfeller må prosessen bli at en først stemmer over alle endringene fra
2016, deretter kan Speidertinget stemme over innkomne forslag, som forslag til endring av de nye
bestemmelsene (dersom de stadfestes av Speidertinget 2018).

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke
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5.1.2 GRUNNREGLENE SPEIDERLØFTET
Endring av § 1-7, foreslått av Speiderstyret.
Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.
Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018.
I sak 5.1.1 er ordlyden på speiderløftet forslått flyttet til ny § 1-3.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:
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 leva etter speidarlova.

Forslag til ny ordlyd:
«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.»

Forslagstillers begrunnelse:
Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som
reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen
igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem.
Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges
speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet
krever refleksjon rundt hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å
utvikle sin oppfatning av hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av
menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne
måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette
forslaget til ny § 1-3 knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål.
Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i
speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god tørn og omtanke for
andre, og levereglene som speiderloven beskriver.
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Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen merknad til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Endring av § 1-7, foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps.
Forslaget er til førstegangsbehandling.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder:
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 leva etter speidarlova.

Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Det er viktig at speiderarbeidet er åpent for alle, og at eksisterende og nye medlemmer føler seg
inkludert.
Både «tro» og «livssyn» kan defineres på flere måter, og begrepene er i stor grad overlappende. En
vesentlig del av forskjellen ligger i konnotasjonene, (assosiasjonene vi får).
Det kan argumenteres for at begge disse begrepene kan omfatte alle typer tro og livssyn, både
religiøse og ikke-religiøse, men i dagligtale blir begrepet «livssyn» primært brukt om ikke-religiøse
livssyn.
Ut i fra grunnregelpatruljens arbeid mener vi det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om færre
speidere føler seg ekskludert av en formulering med «livssyn» enn «tro».
Forut for Speidertinget 2016 jobbet grunnregelpatruljen med å vurdere ulike endringer i
grunnreglene, inkludert endringer i speiderløftet. Av de mange endringene er det etter vår mening
speiderløftet som er det viktigste punktet.
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Slik vi ser det, gjorde grunnregelpatruljen et grundig og godt arbeid med en vanskelig sak, der de
utvilsomt har møtt mange sterke meninger og følelser. Det er ikke lett å finne formuleringer som alle
blir fornøyd med.
Etter å ha jobbet grundig med dette og hatt høringer, konkluderte grunnregelpatruljen med at «å
søke sin tro» var den mest samlende formuleringen for organisasjonen. Bestillingen
grunnregelpatruljen hadde fått fra Speiderstyret var å bli enige. Det klarte de, og en samlet
grunnregelpatrulje gikk inn for denne formuleringen.
Denne formuleringen harmonerer også godt med den første paragrafen i speiderloven: En speider
søker sin tro og respekterer andres.
Vi i Frelsesarmeens Speidere ble overrasket over at Speiderstyret deretter innstilte på noe annet enn
grunnregelpatruljens innstilling.
Vi tror at grunnregelpatruljens innstilling vil fungere mer samlende for organisasjonen. Vi tror at flere
av NSFs medlemmer vil føle seg utenfor med en formulering om «livssyn», enn med en formulering
om «tro». Vi mener også at en formulering med tro vil harmonere bedre med speiderloven og
foreslår derfor at NSF bruker grunnregelpatruljens forslag til speiderløfte.

Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret vektlegger at forslaget til speiderløfte hvor ordet livssyn er brukt, kan inkludere alle og
at det bygger tydelig opp under Norges speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, krever refleksjon rundt hva det vil si å være
menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning av hvordan man får
kunnskap om verden, hvordan man bør leve, av menneskeverd og oppfatninger av hva som er riktig
og galt, godt og ondt. Begrepet livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter
ved menneskets søken etter mening med livet. Begrepet tro defineres i de fleste sammenhenger
snevrere enn livssyn. Tro defineres i hovedsak som religiøs overbevisning.
Speideren skal være en arena hvor speidere kan utveksle meninger og sammenlikne egne
overbevisninger og refleksjoner med andres. For å være i stand til å møte speiderne med åpenhet og
forståelse og hjelpe dem med å reflektere rundt viktige verdier og livssynsspørsmål, er det viktig
nettopp ikke å snevre inn refleksjonsrommet med et begrep som er knyttet tett til en religiøs
livsanskuelse.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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5.2 FORSLAG TIL ENDRINGER I LOVENE
5.2.2 ORGANISASJON, KRETS
Forslag til endringer av §§ 2-3-2 og 2-3-7, begge forslag fra Sør-Trøndelag krets.

Endring av § 2-3-2, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd i § 2-3-2, 3. avsnitt:
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

Forslag til ny ordlyd:
«Minst ½ 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.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere
aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.
Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016.

Speiderstyrets kommentarer:
Speideren er et sted for personlig utvikling og opplæring i å ta ansvar. Når vi jobber med barn og
unge, må dette gjøres gjennom flere utviklingstrinn, fra gruppe til nasjonalt nivå. Kretsen er tenkt
som vår arena for barn og unge som for første gang skal ta steget utenfor gruppa. Kretsen er med
dette en treningsarena, og det er viktig at vi sørger for at barn og unge får bruke denne arenaen i sin
utvikling. Vi synes derfor det er viktig at barn og unge er representert på kretstinget.
Samtidig må vi huske at speideren er en organisasjon med medlemmer i alle aldersgrupper, og at
kretstinget skal være et demokratisk møte for våre medlemmer. Det betyr at alle medlemmer må ha
mulighet til å få delta i et kretsting og si sin mening om kretsens utvikling.
Vi støtter forslaget om å øke ungdomsandelen til minst halvparten av gruppens valgte
representanter.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Endring av § 2-3-7, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd i § 2-3-7, 1. avsnitt:
Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget avgjør
hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer

Forslag til ny ordlyd:
«Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Minst 1/3 av
kretsstyret sine medlemmer skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret valget er.
Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere
aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.

Speiderstyrets kommentarer:
Å inneha tillitsvervs som styremedlem i en krets innebærer et personlig, juridisk ansvar for kretsens
økonomi. I kretser med ansatte innehar man også arbeidsgiveransvaret for den ansatte. Styrearbeid
innebærer derfor mye ansvar og bør utøves av personer med nødvendig kunnskap og forståelse av
rollen.
Speiderstyret mener derfor det er viktigere å finne rette personer til kretsstyrevervet, enn å stille
krav til kandidatenes profiler, som man gjør i dette forslaget. Speiderstyret forstår intensjonen med
forslaget. Vi vil også å jobbe for at flere unge ønsker tillitsverv i kretsen og på nasjonalt nivå. Vi
mener imidlertid at dette heller bør oppnås gjennom å gi bedre opplæring, innsikt og kursing knyttet
til denne typen arbeid, enn ved å kvotere inn unge i kretsstyrene.
Å skape en organisasjon der barn og unge er kompetente og villige til å sitte i førersetet for
organisasjonens utvikling, er et langsiktig arbeid, men absolutt et av Norges speiderforbunds mål. Vi
ser allerede en god utvikling med at stadig flere kretsstyrer har unge medlemmer, og vi snakker ofte
med unge som synes arbeidet er gøy og givende, og voksne medlemmer som skryter av de unges
bidrag.
Vi er på god vei, og tror at den foreslåtte arbeidsplanens satsingsområde knyttet til ungt lederskap vil
være med på å drive denne utviklingen videre, uten at vi behøver å kvotere inn unge.
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Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget slutter seg til Speiderstyrets betraktninger, første avsnitt. En videre konsekvens av
forslaget er at dersom ingen under 25 er villig til å stille, vil en stå uten et lovlig valgt kretsstyre. For å
unngå en slik situasjon, kan personer under 25 føle seg presset til å påta seg et ansvar de ikke føler
seg klare for. Lovutvalget har ellers ingen lovtekniske merknader til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

5.2.4 ORGANISASJON, FORBUND
Det er tre forslag til endringer i § 2-5-1, to forslag fra Sør-Trøndelag krets og ett forslag fra Vesterlen
krets.

Endring av § 2-5-1, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 2. avsnitt:
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets
organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen,
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte
representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum.

Forslag til ny ordlyd:
«Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets
organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen,
korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, fem valgte
representanter for forbundets Speiderforum og fem valgte representanter for forbundets
Roverforum.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere
aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.
Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016.
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Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret støtter formålet med forslaget fra Sør-Trøndelag krets – ønsket om å styrke yngre
medlemmers representasjon i besluttende organer. Det er imidlertid behov for å vurdere hvordan
dette kan gjøres, og hvorvidt økning av antall direktedelegater fra Speider- og Roverforum er best
egnet til å oppnå formålet.
Speiderstyret foreslår å beholde dagens fordelingsnøkkel for våre 29 kretser vedrørende antall
representanter. Fram til neste speiderting skal det arbeides med å forme en ny modell for
sammensetning av Speidertingets representanter, og en ønsker å ta med seg Sør-Trøndelag krets sitt
forslag inn i dette arbeidet. Forslaget følger av at det foregår flere prosesser for å slå sammen
kretser, og vi vet at dette vil påvirke Speidertingets sammensetning og antall representanter. Se eget
punkt i arbeidsplan 2019-2020.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Endring av § 2-5-1, 4. avsnitt, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 4. avsnitt:
Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter,
skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret
Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister
kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).

Forslag til ny ordlyd:
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter,
skal minst 1/2 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret
Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset
denne/disse stemmen(e).»

Forslagsstillers begrunnelse:
Dette begrunner vi med at vi er en barne- og ungdomsorganisasjon, og ønsker en jevnere
aldersfordeling. Noe som øker demokratiet og reell påvirkningskraft fra speidere og rovere.
Viser også til henstilling til Speiderstyret om samme tema på Speidertinget i 2016.
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Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret er positive til kvoteringsordninger, i de tilfeller hvor kvoteringer brukes for å sette i
gang en ny trend eller et nytt tankesett, men vi anser ikke kvoteringer for å være et langsiktig behov
eller en langsiktig løsning.
Vi ser allerede at kretsene har et aktivt eierskap til å få innlemmet unge i våre demokratiske
prosesser og at det er en økende trend med unge delegater på Speidertinget. Dagens lovtekst åpner
for at medlemmer under 25 år kan fylle alle kretsens plasser til Speidertinget.
Vi i Speiderstyret er veldig glade for å se at det allerede er kretser som sender mange unge
representanter på Speidertinget, også utover de plassene som er forbeholdt unge. Dette viser at vi
har klart å forynge Speidertinget uten å øke kvoteringsandelen.
Speiderstyret ser derfor ikke behovet for forslaget. Vi mener deltagelse i demokratiske prosesser er
noe som må jobbes med fra gruppe- og kretsnivå, og ikke noe som best løses ved en
kvoteringsordning.
Vi ønsker å jobbe videre med å øke andelen unge på Speidertinget gjennom arbeidsplanen under
punktet som omhandler ungt lederskap.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

Endring av § 2-5-1, foreslått av Vesterlen krets.
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 6. avsnitt:
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen
gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er
fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.

Forslag til ny ordlyd:
«Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen. Grupper
opptil 99 medlemmer kan kun ha én av de valgte representantene, mens grupper fra 100 medlemmer
og oppover kan ha to av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra
konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres.»
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Forslagsstillers begrunnelse:
Vesterlen krets er med sine 2 374 medlemmer Norges største krets. Vi har mange grupper over 100
medlemmer, og vi har grupper som er større enn flere kretser i forbundet. Vesterlen har med sitt
medlemstall mulighet for å sende kretsleder og 8 representanter til Speidertinget.
Ved valg av representanter, ser vi at dagens regel med at kun ett medlem fra hver gruppe kan velges,
legger store begrensninger på hvem som reelt kan bli valgt. Det kan bli slik at en ønsket speider over
25 år ved valg hindrer en yngre kandidat fra samme gruppe fra å bli valgt. Vi ser rett og slett at gode
kandidater ikke blir valgt, da årsmøtet må spre valget på representanter på 8 speidergrupper og også
bør ha vararepresentanter fra samme eller andre grupper. Vi tror vårt forslag med 2 representanter
fra grupper med mer enn 100 medlemmer blir mer demokratisk, da flere gode interesserte speidere
blir valgbare.

Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret har forståelse for at store grupper (med 100 medlemmer eller mer) kan se det som
udemokratisk at ikke flere fra gruppa kan bli valgt som kretsens representanter til Speidertinget.
Det viktige må være at det blir valgt representanter som er engasjerte, og som har lyst, samtidig som
det ikke må komme dithen at demokratiet står i fare, ved at f.eks. alle kretsens representanter
kommer fra samme speidergruppe.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen merknader til forslaget.

Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

5.2.5 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Det er forslag til endringer i § 5-2-1, forslått fra Hordaland krins.

Endring av § 5-2 kontingent, foreslått av Hordaland krins.
Nåværende ordlyd § 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.

Speidertinget 2018 • SAK 5: Endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Forslag til ny ordlyd:
«Retningslinjene om medlemskontingent fastsettes av Speidertinget, kretstinget, korpstinget og
gruppetinget.
Kretskontingenten kan maksimalt settes lik forbundskontingenten som gjelder til enhver tid.
Kontingenten betales inn etter regler fastsatt av Speiderstyret.»

Forslagsstillers begrunnelse:
Kretsene er selvstendige økonomiske enheter, men slik loven er i dag, legger den en begrensing på
kretsens mulighet til å styre egen økonomi. Kretskontingent er kretsenes eneste mulighet til stabil og
forutsigbar inntekt. Stadig flere offentlige støtteordninger, fond og stiftelser gir hovedsakelig støtte
til prosjekter, lokal aktivitet eller nye ideer. Dette gir en stadig strammere kretsøkonomi, og vi blir
mer avhengige av faste og forutsigbare inntekter hvis kretsen skal kunne satse på vekst, kvalitet og
godt speiderarbeid. Kretsene kan ikke få FRIFOND-midler eller støtte gjennom Speidervenn. Selv om
det ligger et stort potensial i Grasrotandelen, er det vanskelig å motivere speiderforeldre og
medlemmer til å gi sin grasrotandel til krets og ikke til egen speidergruppe.
Vi mener at begrensning for kretskontingent egentlig er unødvendig, da den hvert år fastsettes
gjennom budsjettbehandling på kretstinget. En oppjustering av begrensningen vil ikke nødvendigvis
medføre den store endringen i medlemskontingent. Det er i gruppenes/ kretstingets interesse at
kretskontingenten ikke blir høyere enn nødvendig, og at det blir for dyrt å være speider. Samtidig er
det i gruppenes/ kretstingets interesse å vurdere hvilket nivå man ønsker at kretsens støttefunksjon
skal ha.
Grupper flest har god økonomi, og de har bedre forutsetninger for god økonomi enn kretser gjennom
FRIFOND, Speidervenn, Grasrotandelen, offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker og fond.
Dette gjør dem i stand til å regulere medlemskontingenten i forhold til egne inntekter.

Speiderstyrets kommentarer:
Speiderstyret har forståelse for at kretsen vil ha større inntekter, men Speiderstyret er i en prosess
med å se på helheten i vår organisasjon. Vi ønsker å gå gjennom hele organisasjonsstrukturen, roller
og oppgaver. Vi vil også se på fordelingen forbund, krets og gruppe i organisasjonens driftsmodell,
med hensyn til ansattresurser, støtte til grupper i.h.t arbeidsplanen og kostnadsfordeling som
fremmer de strategiske mål og satsninger.
Kontingenten består normalt av tre deler. Den innbyrdes fordeling og totalbeløpet ønsker
Speiderstyret å vurdere når vi har organisasjonsstrukturen på plass.

Lovutvalgets uttalelse:
Lovutvalget har ingen lovtekniske merknader til forslaget.
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Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

