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Oppnevning av settemedlemmer i sentrale organer
19.1 Bakgrunn
Med bakgrunn i sykdomstilfelle i inneværende periode, har Desisjonskomiteen funnet grunn til å definere
hva som skal skje i tilfeller hvor medlemmer av sentrale organer i Hyperion er satt midlertidig ut av
funksjon, på grunn av sykdom, utenlandsopphold og lignende.

19.2 Gjeldende regelverk
Vedtektene gir regler for hva som skjer dersom medlemmer av sentrale organer faller fra.:
§ 7-3, 1. og 2. ledd: Representantskapet konstituerer seg selv, fastsetter sin egen
forretningsorden og har fullmakt til å supplere sine landstingsvalgte medlemmer og
varamedlemmer, Sentralstyret, Generalsekretæren, Valgkomiteen og
Desisjonskomiteen ved frafall. Supplering av Desisjonskomiteen må ha tilslutning fra
2/3 av de tilstedeværende på et representantskapsmøte.

Et supplert representantskapsmedlem eller Sentralstyremedlem sitter ut perioden til
den som erstattes. Et supplert medlem av Desisjonskomiteen må bekreftes ved
suppleringsvalg av et ordinært Landsting, så fremt ett år av valgperioden gjenstår.
§ 7-5: Dersom det på noe tidspunkt samlet sett er færre enn 4 gjenværende
medlemmer av Sentralstyret og Representantskapet, tiltrer de resterende medlemmene
av Sentralstyret og Representantskapet, samt alle regionslagslederne, et interimsstyre
hvis eneste oppgave er å avholde ekstraordinært Landsting.

19.3 Desisjonskomiteens vurdering
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Vedtektene inneholder ingen klare retningslinjer om hva som menes med frafall.. Frafall må vanligvis
forstås som at et medlem av et organ trekker seg, dør eller avsettes gjennom mistillit. Av og til vil
medlemmer av et organ være midlertidig ute av funksjon, for eksempel ved arbeids- eller studieopphold i
utlandet, militære øvelser, sykdom eller lignende. Noen ganger vil det ikke være mulig for et medlem å
varsle på forhånd om at man vil være ute av funksjon i en tid.
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Tidligere praksis har variert. Da Johannes H. Berg jr. var AU-medlem og døde i 2004, ble det ikke foretatt
noen supplering av Arbeidsutvalget. Ved utenlandsopphold av lengre varighet hos medlemmer av
Desisjonskomité eller Forbundsstyre har medlemmet kommet tilbake og fungert i organet etter oppholdet,
og det samme var tilfellet da Bjørn Samdal ble alvorlig syk i 2005.
Imidlertid kan det raskt oppstå problemer med vedtaksdyktighet og arbeidskapasitet dersom det ikke
foretas noen form for supplering i de tilfelle hvor et medlem er midlertidig ute av funksjon. I disse tilfelle
bør det derfor finnes en løsning, selv om det ikke er nedfelt klare regler for dette. Det vil etter komiteens
mening være uheldig dersom ethvert midlertidig hinder skal medføre at man må utsettes for et
mistillitsforslag for at man skal kunne supplere organet i situasjoner hvor det aktuelle medlem ikke selv
kan eller vil trekke seg. Vi mener derfor det bør kunne åpnes for å velge settemedlemmer (eller

konstituerte medlemmer) til et organ i en periode hvor ett eller flere medlemmer av det er midlertidig ute
av funksjon for en lengre periode, dersom det er nødvendig for å sikre vedtaksdyktighet eller nødvendig
arbeidskapasitet.
Det er naturlig at det er samme organ som foretar valg av settemedlem, samt fastsetter valgperiode, som
vil supplere ved frafall. I henhold til vedtektenes § 7-3 er dette Representantskapet.
Desisjonskomiteen tolker derfor at:
Representantskapet kan velge å konstituere settemedlemmer for en tidsavgrenset periode
til sentrale organer i Hyperion i tilfeller hvor sentrale tillitsvalgte er midlertidig ute av
stand til å fungere i sitt verv, det ikke vil være ønskelig å avsette vedkommende og dette
er nødvendig for å sikre det aktuelle organets vedtaksdyktighet og arbeidskapasitet.
Dersom den aktuelle tillitsvalgte selv mener han eller hun igjen blir i stand til å fungere,
skal konstitueringen opphøre.

19.4 Konklusjon
Desisjonskomiteen har med dette kommet fram til at det må være mulig å konstituere settemedlemmer i
Hyperions sentrale organer under bestemte forutsetninger.
Settemedlemmer er å anse som Representantskapsmedlemmer for perioden og følger dermed vanlige
Representantskapsregler for deltagelse på Landsting.
Espen Sortland

Øyvind Aardal

Jon Andre Hvoslef Eide

Bo Alexander Granbo

DT #19 | 26.11.2006

DT #19 sist endret 2012-11-24

2

