
 

 NORSKE UTDANNINGSSENTRES INTERESSEORGANISASJON 

 www.norskeutdanningssentre.no 

ÅRSMØTE  2020  

SAKSFRAMLEGG 

SAK                       :  Vedtektsendring:  § 3 Medlemsskap og  § 5 Kontigent  
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Generelt 

Kriterier for medlemskap og størrelse på kontingent har vært tema i flere styremøter, og har 

også vært sak på årsmøter.    

Endringene som er gjennomført i forhold til kriterier for å bli medlem i organisasjonen, har 

vært overveiende positive og har bidratt til flere medlemmer.   

For mange miljøer har størrelsen på kontingent (medlemsavgift) vært en stor utfordring for å 

bli medlem. Konsekvensene av vår beregningsmodell for kontingent er at regioner med 

mange små kommuner (mindre enn 5000 innbyggere/kommune) må betale en forholdsvis 

høyere kontingent enn region med få kommuner eller en kommune med eks. 20 000 

innbyggere.  

Vi har derfor sett på ulike kriterier for å beregne kontingent: 

1. Dagens ordning med kr. 5000/kr.10 000, for kommuner mhv under eller over 5000 

innbyggere. 

2. Fast kontingent, kr. 6000.-, uavhengig av antall innbyggere i kommunen 

3. Kr. 1.- pr innbygger i kommunen 

 

Alt. 1 og 2 ga ikke de store forskjellene, mens alt. 3 ga stort utslag, jfr. vedlegg. Styret gikk 

derfor inn for å beholde dagens ordning, men differensiere på antall innbyggere 

senteret/miljøet representerer.  Utfra de vurderinger som er gjort i denne saken, foreslår 

styret følgende justeringer av tekst i § 3 og § 5: 

 

§ 3 Medlemskap  

Nåværende tekst   
Alle norske kommuner som er eier eller er medeier i utdanningssentre, eller kompetansemiljøer som 

driver med kompetansemegling hvor kommuner inngår som samarbeidspartnere, kan bli 

medlemmer i Norske Utdanningssentre. Med kompetansemiljøer menes i denne sammenheng 

kunnskapsparker, næringshager, næringsklynger og lignende. 

 

Styrets forslag til ny tekst 

Alle norske lokale og regionale utdanningssentre, kommuner eller andre kompetansemiljøer 

som inkluderer utdanningssenterfunksjon (møteplass, megler og motor), kan bli medlemmer 
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av Norske Utdanningssentre.  

Det forutsettes at sentrene/miljøene fyller standard kriterier med hensyn til fast personell, 

teknologi og tilrettelagte lokaler egnet for undervisning. Kompetansemiljøer menes i denne 

sammenheng kunnskapsparker, næringshager, næringsklynger og lignende.  

 

Medlemsavgift tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer.  Pr. 

dato er avgiften satt til kr. 5 000 eller kr. 10 000 for innbyggertall på under eller over 5000 

innbyggere. 
Nye kriterier for medlemskap trer i kraft fra januar 2021, og medlemsavgift fastsettes 

/justeres på årsmøtene. 

 

§ 5 Kontingent 

 

Nåværende tekst  
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som 

skylder kontingent har ikke stemmerett ved årsmøtet. Kontingent gjelder for perioden 1.1. – 

31.12. 

 

Styrets forslag til ny tekst 

 

§ 5 Kontigent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som 

skylder kontingent har ikke stemmerett ved årsmøtet. Kontingent gjelder for perioden 1.1. – 

31.12 pr. år.  

Medlemskontigent tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer.  

Pr. dato er avgiften satt til kr. 5 000 eller kr. 10 000 for innbyggertall på under eller over 

5000 innbyggere. 
Nye kriterier for medlemskap trer i kraft fra januar 2021, og medlemsavgift fastsettes 

/justeres på årsmøtene. 

 

 

Forslag til årsmøtevedtak 

Årsmøtet går inn for å justere teksten i § 3 Medlemskap og § 5 Kontingent i henhold til 

styrets forslag.  

 


