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DT #3 

Desisjonskomiteens Tolkning #3 

 

Vedr. Desisjonskomiteens rolle og mandat  

 

3.1 Bakgrunn 
Desisjonskomiteen har sett at det er behov for en klargjøring av Desisjonskomiteens rolle og mandat i 
Hyperion. For Desisjonskomiteens egen del, og for øvrige tillitsvalgtes del, har vi valgt å foreta en tolkning 
av vedtektene med hensyn til vår rolle og vårt mandat. 
 

3.2 Vedtekter og tolkning 
Desisjonskomiteen er nevnt ofte i vedtektene, og har et omfattende mandat. Vi har valgt å gå gjennom 
hvert punkt i vedtektene, og gi en tolkning av dette. Desisjonskomiteens arbeid reguleres kun av 
Hyperions vedtekter, og for eksempel ikke av lover som Forvaltningsloven. Det er kun Landstinget og 
Desisjonskomiteen selv som har myndighet til å pålegge Desisjonskomiteen oppgaver utover det som er 
nevnt eksplisitt i Vedtektene. 

 
Desisjonskomiteens rolle er først og fremst regulert av vedtektenes § 9-1 til § 9-4. 

 

3.2.1 Desisjonskomiteens «formålsparagraf» (§9 -1) 

§ 9-1 Desisjonskomiteens oppgave er å kontrollere at forbundet fungerer etter 
vedtektenes bokstav og ånd, at Landstingets vedtak blir satt ut i livet, at forbundet følger 
god regnskapsskikk, at medlemsforeningene fører godkjente medlemslister og 
kontingentbetalinger, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. 

Desisjonskomiteen skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære Landsting om sitt 
arbeid og hvordan forbundets organer har fungert i valgperioden. 

Desisjonskomiteen skal etter denne paragrafen kontrollere hele forbundets virke - inkludert regionslag. 
Desisjonskomiteen er Landstingets forlengede arm vis-á-vis øvrige sentrale organer. Vi har i oppgave å se 
til at organisasjonen fungerer som den skal, herunder at «god organisasjonsskikk» følges. For å fullføre 
denne oppgaven, har komiteen muligheten til å ta i bruk flere verktøy, herunder å skaffe seg innsyn i 
dokumenter, innkalle ekstraordinært Representantskap-, Sentralstyre-, Arbeidsutvalgs- eller 
Landstingsmøte og foreta bindende tolkninger av vedtekter og vedtak. 
 
Desisjonskomiteen skal også kontrollere at forbundet følger god regnskapsskikk, og har plikt til å 
kontrollere at medlemslister og kontingentbetalinger i medlemsforeningene kan godkjennes. Dette tolker 
vi slik at godkjenning gjelder i forhold til Hyperions interne krav, spesielt i forhold til årsrapport 
innkreving. Siste setning innebærer at det er kun Landstinget som kontrollerer Desisjonskomiteens arbeid.  
 

3.2.2 Sammensetning og arbeidsform (§9-2) 
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§ 9-2 Desisjonskomiteen består av 4 medlemmer valgt av Landstinget. Komiteens 
valgperiode er to år og halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Desisjonskomiteen 
konstituerer ellers seg selv. 

De første to setningene av § 9-2 er selvforklarende. Siste setning tolker vi slik at Desisjonskomiteen selv 
bestemmer organiseringen av sitt arbeid, og at dette er et internt anliggende for Desisjonskomiteen, med 
unntak av bestemmelsene i andre ledd. 

Det innkalles til møter i Desisjonskomiteen dersom et av komiteens medlemmer, 
forbundets leder, Sentralstyret eller Representantskapet krever det. Desisjonskomiteen er 
vedtaksdyktig når minst 3 av medlemmene deltar i behandlingen. 

Desisjonskomiteen kan med andre ord bes om å behandle saker av et av sine egne medlemmer, Hyperions 
leder, Sentralstyre vedtak eller Representantskapsvedtak. Desisjonskomiteens medlemmer behøver etter 
dette ikke å møtes fysisk for å fatte vedtak. Vi tolker siste setning dit hen at minst 3 medlemmer av 
Desisjonskomiteen må ha deltatt i beslutningsprosessen, samt at alle medlemmer av Desisjonskomiteen 
må ha hatt mulighet til å delta, for at en beslutning skal regnes som gyldig. Desisjonskomiteens vedtak har 
form av tolkninger, notater eller brev undertegnet av alle medlemmer av Desisjonskomiteen. Øvrige 
dokumenter har ingen bindende virkning. Intern saksbehandling i Desisjonskomiteen ligger innunder 
Desisjonskomiteens organisering av sitt arbeid. 

 

3.2.3 Tolkninger og avgjørelser (§9-3) 

§ 9-3 Desisjonskomiteen foretar bindende tolkninger av vedtektene og alle vedtak fattet 
av Landstinget. Komiteens tolkninger og avgjørelser gis midlertidig virkning, og kan kun 
overprøves av Representantskapet med 2/3 flertall eller av Landstinget med alminnelig 
flertall. Er komiteen enstemmig kan den kun overprøves av Landstinget med 2/3 flertall. 

Desisjonskomiteens tolkninger av vedtektene skal angis med forklaring sist i vedtektene, 
og disse har myndighet fram til de blir omgjort. Kun en enstemmig desisjonskomité kan 
endre tolkninger fra en tidligere komité. 

Desisjonskomiteen avgir bindende tolkninger av vedtektene og alle vedtak fattet av Landstinget. §9-1 
pålegger Desisjonskomiteen en aktiv kontrolloppgave, som innebærer at komiteen både kan avgi 
tolkninger og fatte avgjørelser på forespørsel fra enkeltmedlemmer i Hyperion eller Hyperions organer og 
på eget initiativ. Dette gjenspeiles også i § 9-4, 2. ledd, 1. setning, som refererer til at komiteen kan ta opp 
saker. Tolkningene legges til i vedtektene. En enstemmig komités avgjørelser kan bare omgjøres av 2/3 av 
Landstinget. Øvrige avgjørelser og tolkninger kan bare omgjøres av Representantskapet med 2/3 flertall 
og Landstinget med alminnelig flertall. Et enkelt medlem eller to medlemmer av Desisjonskomiteen kan 
komme med muntlige og skriftlige oppsettende tolkninger. Slike oppsettende tolkninger skal så snart det 
er mulig diskuteres med de øvrige medlemmene av Desisjonskomiteen. De har samme status som 
tolkninger gjort av en ikke enstemmig Desisjonskomité, inntil de eventuelt blir vedtatt som enstemmige 
tolkninger. Siste setning må tolkes dit hen at senere Desisjonskomiteer bare kan endre tidligere tolkninger 
ved enstemmighet. Representantskapet og Landstinget kan imidlertid når som helst vedta å omgjøre en 
tidligere tolkning, slik det er beskrevet i 1. ledd. 

 

3.2.4 Komiteens forhold til andre organer i Hyperion (§9 -4) 

§ 9-4 Desisjonskomiteens medlemmer har møterett i alle forbundets sentrale organer, og 
skal sendes kopi av innkalling til disse. Komiteens medlemmer har kun talerett i saker 
som angår deres arbeidsområde, herunder vedtektene, retningslinjer og reglementer, 
organisatoriske saker, tidligere vedtak og formaliteter. Desisjonskomiteen kan kreve å få 
utlevert protokoller, medlemslister og andre relevante dokumenter fra alle ledd i 
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forbundet. Desisjonskomiteens medlemmer har taushetsplikt i enkeltsaker dersom det 
gjeldende organet pålegger det. 

Landstinget, Representantskapet, Sentralstyret, Arbeidsutvalget, Valgkomiteen og Regionslagsstyrer plikter 
etter denne paragrafen å innkalle Desisjonskomiteen til sine møter. Dette må også innebære at sakspapirer 
er Desisjonskomiteen i hende i god tid før møter, slik at komiteen har tid til å forberede eventuelle 
avgjørelser eller tolkninger. Andre setning innebærer at komiteen er avskåret fra å ytre seg om enkelte 
veivalg for Hyperion, hovedsakelig politiske.  
 
I organisatoriske saker har komiteen full rett til å ytre seg og plikt til å ytre seg, når den anser at dette er 
nødvendig av hensyn til komiteens oppgaver i § 9-1. For å fullføre kontrolloppgavene i § 9-1 kan 
komiteen kreve av sentrale, regionale og lokale ledd, samt medlemsforeninger, å få utlevert protokoller, 
medlemslister og de dokumenter Desisjonskomiteen måtte anse som relevante for å kunne ivareta sin 
kontrollfunksjon.  
 
Siste setning omhandler taushetsplikt. En slik taushetsplikt vil kunne gjøre seg gjeldende på grunn av 
personvernhensyn, eller at offentliggjøring av informasjon vil kunne medføre store ulemper for Hyperion 
som organisasjon. Tilfellene der personvernhensyn spiller inn vil kunne gjelde også internt i 
organisasjonen, f.eks. ved å holde detaljer i ansettelsesavtaler AU har vedtatt hemmelig for Landstinget.  
 
Andre hensyn vil i mindre grad gjøre seg gjeldende internt i organisasjonen, men først og fremst gjelde 
overfor eksterne. Desisjonskomiteen kan ikke pålegges taushetsplikt dersom det unødvendig hindrer vår 
overordnede funksjon som kontrollorgan. Dette innebærer at organer i liten grad kan pålegge 
Desisjonskomiteen taushetsplikt internt i organisasjonen. I forhold til eksterne aktører vil 
Desisjonskomiteen i større grad kunne pålegges taushetsplikt. 
 
Desisjonskomiteen vil i hvert enkelt tilfelle måtte vurdere paragrafen om taushetsplikt opp mot 
Desisjonskomiteens overordnede mål som kontrollorgan og overordnede demokratihensyn. 

Desisjonskomiteen kan også innkalle til møter i valgkomiteen, Arbeidsutvalget, 
Sentralstyret og Forbundsstyret, dersom det er en sak den ønsker å ta opp. 
Desisjonskomiteens innkallinger må følge de vedtektsfestede innkallingsfristene for 
organet det gjelder. 

Dette leddet understreker at Desisjonskomiteen selv kan ta opp saker, og i tillegg til ekstraordinært 
Landsting kalle inn til møter i valgkomiteen, Arbeidsutvalget, Sentralstyret, Representantskapet og 
Regionslagstyrer for å ta opp enkeltsaker. 

Hvis det oppstår uenighet i et av Forbundets sentrale organer, kan et medlem i organet 
kreve at saken legges frem for Desisjonskomiteen dersom det angår et av komiteens 
ansvarsområder. 

Dette er en «tviste»-bestemmelse, som gir Desisjonskomiteen en dommerrolle i saker som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. Komiteen kan ikke hindre at medlemmer av sentrale organer (AU, SS, RS, LT, 
VK, RL) legger saker fram for Desisjonskomiteen, men kan velge ikke å uttale seg i saken, enten fordi den 
anser at uenigheten faller utenfor komiteens ansvarsområde, eller fordi den mener det ville være unaturlig 
at Desisjonskomiteen spilte en så aktivt deltakende rolle i Hyperions beslutningsprosesser som en slik 
uttalelse kunne medføre. 
 
Desisjonskomiteen er av den oppfatning at sentrale organer og deres medlemmer skal være svært 
varsomme med å be Desisjonskomiteen løse organisatoriske uenigheter, da det er sentrale organers 
oppgave å fatte vedtak også i vanskelige og kompliserte saker med stor uenighet internt. 
 
Desisjonskomiteen vurderer sin rolle dit hen at det skal være uenigheter om vedtekter, retningslinjer, 
reglementer, tidligere vedtak og formalia som bringes inn for komiteen. 
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3.2.5 Andre relevante paragrafer i Vedtektene  
§ 3-2 pålegger medlemsforeninger å sende Desisjonskomiteen all dokumentasjon som omhandler 

kontingentbetalinger, både til forbundet og fra sine egne medlemmer. 

§ 3-2 (.) All dokumentasjon på kontingentbetalinger skal oppbevares av 
medlemsforeningene og sendes Sentralstyret eller Desisjonskomiteen ved forespørsel. 

§ 4-4 gir komiteen mulighet til å dispansere fra krav som stilles til foreningene 

§ 4-4 (.) Dispensasjon fra dette kan gis av Desisjonskomiteen så fremt foreningen det 
gjelder oppfyller generelle krav til demokrati. Alle andre oppgaver og rettigheter kan 
tillegges foreningens tillitsvalgte. 

§ 5-3 sikrer at Desisjonskomiteen har forslagsrett til et regionslags årsmøte og kan kalle inn til 
ekstraordinære årsmøter 

§ 5-3 (.) Hyperions Sentralstyre, Representantskap og Desisjonskomité skal ha forslagsrett 
til et regionslags årsmøte, og skal ha rett til å kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

§ 5-4 utnevner Desisjonskomiteen som kontrollorgan for Hyperions Fylkes og regionslag. 

§ 5-4 (.) Desisjonskomiteen avgjør om vedtektene til et fylkes- eller regionslag strider mot 
Hyperions vedtekter, og om det brytes med Landstingets avgjørelser. 

§ 6-2 og § 6-3 slår fast at Desisjonskomiteen skal motta innkalling til Landstinget, og har møte-, tale- og 
forslagsrett på Landstinget, men ikke kan velges til delegater og er ikke referert her. § 6-6 slår fast at sak 3 
på Landstingets saksliste skal være Rapport fra Desisjonskomiteen. § 6-7 slår fast (1. ledd) at Valgkomiteen 
skal innstille på medlemmer av Desisjonskomiteen, og slår fast (2. ledd) at Desisjonskomiteen er 
Landstingets fullmaktskomité: 

§ 6-7 Valgkomiteen innstiller på valg av leder, generalserkretær, Sentralstyremedlemmer, 
Representantskapsmedlemmer og desisjonskomitémedlemmer. (.) 

Desisjonskomiteen er Landstingets fullmaktskomité. (.) 

Rollen som fullmaktskomité innebærer at Desisjonskomiteen skal se til at alle delegater til Landstinget er 
korrekt valgt av medlemsforeningene. Dette innebærer at komiteen til en viss grad må engasjere seg i det 
indre liv i medlemsforeningene, men bare til den grad det er nødvendig for å sikre demokratiske valg av 
delegater til Landstinget, sikre korrekt føring av medlemslister og kontingentbetalinger. §6-8 slår fast at en 
enstemmig Desisjonskomité kan innkalle til ekstraordinært Landsting. Dette er Desisjonskomiteens 
sterkeste virkemiddel.  
 
I § 6-10 slår fast at Desisjonskomiteen avgjør i tilfelle tvil rundt Hyperions organisatoriske rettningslinjer. 
Rettningslinjene er underlagt Vedtektene. Komiteen påpeker at det bare er Landstinget som kan pålegge 
komiteen oppgaver. 

§ 6-10 Organisatoriske retningslinjer skal vedtas årlig av Landstinget og skal angi føringer 
på de sentrale organene utover det som er dekket i vedtektene, men skal ikke være i strid 
med disse. Dersom det hersker tvil om dette er det Desisjonskomiteen som avgjør saken. 
(.) 

 
§ 7-2, 3. ledd, slår fast at Desisjonskomiteen innstiller overfor Representantskapet på om forbundets 
regnskap skal godkjennes: 
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§ 7-2 (.)Representantskapet skal godkjenne forbundets regnskap etter innstilling fra 
Desisjonskomiteen.(.) 

Desisjonskomiteen vil etter dette inneha en intern revisjonsfunksjon. Dette betyr først og fremst at vi skal 
supplere den eksterne revisor forbundet velger med synspunkter på om de økonomiske disposisjonene 
forbundet foretar er riktige i henhold til Landstingets vedtak, samt om man har fulgt god regnskapsskikk 
(§ 9-1). 
 
§ 7-3, 1. og 2. ledd, beskriver rutinene for supplering av Desisjonskomiteen: 

Representantskapet konstituerer seg selv, 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 forbundsstyremøte.  

Et supplert styremedlem eller arbeidsutvalgsmedlem 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. 

Denne paragrafen er selvforklarende, men vi understreker at supplering av Desisjonskomiteen kun kan 
skje dersom et eller flere medlemmer av Desisjonskomiteen selv velger å trekke seg, eller hvis Landstinget 
skulle avsette hele eller deler av Desisjonskomiteen, uten å supplere komiteen selv.  

 
§ 7-4 slår fast at Desisjonskomiteen kan innkalle Representantskapet til møte, og repeterer dermed 
bestemmelsen i § 9-4.  

 
§ 11-1 slår fast at Desisjonskomiteens medlemmer er å regne for sentrale tillitsvalgte i Hyperion, og at alle 
bestemmelser som gjelder sentrale organer, dermed også gjelder Desisjonskomiteen og dens medlemmer.  

 
§ 12-3 regulerer Desisjonskomiteens valgperiode og forbyr komiteens medlemmer å inneha enkelte andre 
verv: 

§ 12-3  

Valgperioder for tillitsvalgte i Hyperion er som følger; 

 Sentralstyret, ett år som følger kalenderåret 

 Valgkomiteen, ett år som følger kalenderåret 

 Representantskapet, ett år som følger kalenderåret  

 Desisjonskomiteen, to år som følger kalenderåret, halvparten velges på hvert 
landsting. 

 Generalsekretær, ett år som følger kalenderåret 

Ingen valgperiode i Hyperions sentrale organer kan overstige 2 år. Dersom noen velges til 
Sentralstyret, Valgkomiteen, Representantskapet, Desisjonskomiteen eller som 
Generalsekretær, fratrer de eventuelle verv i andre permanente sentrale organer. 

 

2. setning innebærer ingen hindring for gjenvalg av medlemmer i sentrale organer. Siste setning er et 
hinder for større habilitetsproblemer. For øvrig vil medlemmer av Desisjonskomiteen kun være inhabile 
dersom de selv eller nær familie er part i en sak til behandling hos Desisjonskomiteen, eller hvis de innehar 
ledende verv i en forening, bedrift eller organisasjon som er direkte part i en sak til behandling hos 
Desisjonskomiteen. 

 
§ 12-5 regulerer nominasjoner til Desisjonskomiteen: 
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§ 12-5 Alle medlemmer i Hyperion kan nomineres som kandidater til forbundets sentrale 
organer. En nominasjon til Sentralstyret, Representantskapet eller Desisjonskomiteen må 
fremmes av et medlem i forbundet og være valgkomiteen i hende senest en måned før et 
Landsting. Nominasjoner til valgkomiteen må fremmes av et medlem i forbundet og være 
Sentralstyret i hende senest en måned før Landstinget. Kun de som er nominert kan stille 
til valg. Nominasjon til alle andre verv kan gjøres i forkant av eller på Landstinget.  

Valgkomiteen kan selv nominere kandidater, også etter fristen for nominasjoner fra 
medlemmene har utløpt. Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater etter utgangen av 
Landstingets første dag, og skal da prseentere en full liste over alle nominerte. 
Valgkomiteen kan ikke nominere kandidater til leder eller generalsekretær senere enn en 
uke før landstinget. 

Arbeidsutvalget kan på samme måte nominere kandidater til valgkomiteen etter 
nominasjonsfristen har utløpt, men ikke senere enn utgangen av Landstingets første dag. 
Landstinget skal i foretningsorden angi en frist for de som ikke er innstilt til å 
opprettholde sitt kandidatur. Dersom man opprettholder sitt kandidatur må man angi 
hvilke kandidater man stiller mot innen denne fristen har utløpt. De som er innstilt av 
valgkomiteen rammes ikke av denne begrensningen.. 

Denne paragrafen er selvforklarende. 
§ 13-1 slår fast at Desisjonskomiteen innstiller i eksklusjonssaker. Dette innebærer at Desisjonskomiteen 
pålegges en plikt til å tolke om betingelsene for eksklusjon er tilstede, men ikke at Desisjonskomiteen har 
noen plikt til å foreta den helhetlige vurderingen av om eksklusjon faktisk skal finne sted. 
§ 13-2, 1. ledd, slår fast at Desisjonskomiteen innstiller i mistillitssaker mot sentrale tillitsvalgte, mens 2. 
ledd slår fast at Desisjonskomiteen bare kan avsettes av Landstinget: 

§ 13-2 Mistillitsforslag mot sentrale tillitsvalgte i Hyperion kan fremmes av alle 
medlemmer i forbundet. Desisjonskomiteen innstiller i saken og forslaget tas opp i 
Representantskapet, hvor det må vedtas med 2/3 flertall. Personen det stilles mistillit mot 
har talerett, men ikke stemmerett, i sin egen mistillitssak. 

Desisjonskomiteen har plikt til å innstille i mistillitssaker. Dette innebærer en videre plikt enn i 
eksklusjonssaker, i og med at det ikke finnes noen betingelser for å fremme mistillitsforslag. Dette 
innebærer at Desisjonskomiteen bare kan foreta en vurdering av om sentrale tillitsvalgte har handlet 
vedtektsstridig eller i strid med Landstingets vedtak. Øvrige vurderinger påligger det Representantskapet å 
gjøre. Avsnittet over må ikke tolkes dit hen at Desisjonskomiteen har tatt stilling til om det finnes andre 
årsaker til mistillit enn å handle vedtektsstridig eller i strid med Landstingets vedtak. 

Representantskapets vedtak kan ankes til Landstinget, men avgjørelsen gis midlertidig 
virkning inntil annet er bestemt. Medlemmer av Desisjonskomiteen kan kun avsettes med 
2/3 flertall på et ordinært eller ekstraordinært Landsting. Dersom et mistillitsforslag mot 
et medlem av Desisjonskomiteen kommer fra et annet medlem av Desisjonskomiteen, 
kan saken behandles etter samme regler som for ordinære mistillitssaker. Ved mistillit mot 
et medlem av Desisjonskomiteen innstiller Sentralstyret. Mistillitsvedtak trer i kraft 
umiddelbart.  

Tillitsvalgte i medlemsforeningene kan kun avsettes av den medlemsforeningen han eller 
hun har verv i. 

Medlemmer i Desisjonskomiteen kan normalt ikke avsettes av andre enn Landstinget, så sant ikke 
forslaget kommer fra et annet medlem av Desisjonskomiteen. I så tilfelle følges ordinære regler dvs. at 
saken behandles i Representantskapet, men kan ankes til Landstinget. Sentralstyret overtar i en mistillitssak 
mot Desisjonskomiteen innstillingsplikten. Det er rimelig at denne plikten innebærer samme forhold som 
Desisjonskomiteens innstillingsplikt nevnt ovenfor. 
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Siste setning innebærer at Desisjonskomiteen eller andre organer i Hyperion ikke kan avsette tillitsvalgte i 
medlemsforeninger. Dette sammenfaller med prinsippet om at medlemsforeninger er autonome innenfor 
Hyperion. 

 

3.3 Oppsummering 
I denne tolkningen har Desisjonskomiteen gitt en grundig gjennomgang av alle relevante deler av 
Vedtektene som omhandler Desisjonskomiteen, og kommet med mange førende tolkninger av 
Desisjonskomiteens posisjon i Vedtektene. 
 
 

 

 

Espen Sortland, Øyvind Aardal, Jon Andre Hvoslef Eide, Bo Alexander Granbo 
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