Vedtekt for Teknas Opptaksråd
§1

Formål
Opptaksrådet skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.
Opptaksrådet er Hovedstyrets organ for behandling av saker om opptak av medlemmer på
særskilt grunnlag, jf. Teknas lover § 22. Rådet kan også gi råd til Hovedstyret om hvilke
utdanninger og erfaring som kan kvalifisere for ordinært medlemsopptak.

§2

Mandat
Opptaksrådet behandler søknader om opptak i foreningen på særskilt grunnlag for personer
som har ervervet seg tilsvarende teknisk-naturvitenskapelige og/eller matematiske kunnskaper
gjennom utdanning og praksis slik at de kan sidestilles med ordinære medlemmer. (Jf. Teknas
vedtekter for opptak av ordinære medlemmer, punkt 1, første ledd.)
Hovedstyret gir utfyllende kriterier for Opptaksrådets arbeid.
Hvis det etter rådets mening er foreningspolitiske sider ved en søknad, skal den sendes videre
for endelig behandling i Hovedstyret. Tilsvarende gjelder for søknader som Opptaksrådet
mener er av prinsipiell karakter.
Opptaksrådet skal gjøre prinsippvurderinger av medlemsopptak for hele studieretninger slik at
disse kan tas opp administrativt. Administrasjonen forbereder saken, Opptaksrådet innstiller
og Hovedstyret vedtar i slike saker.
Hovedstyret kan revurdere Opptaksrådets beslutninger om medlemsopptak.
Opptaksrådet kan delegere søknadsbehandling til administrasjonen på bakgrunn av etablert
praksis eller vedtak i tilsvarende saker.

§3

Organisering
Opptaksrådet oppnevnes av Hovedstyret, jf Teknas lover § 21, punkt 9, og består av leder og
åtte medlemmer. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Opptaksrådet oppnevnes fra 1.
januar med en funksjonstid på fire år. Oppnevning gjøres slik at halvparten av medlemmene
oppnevnes hvert 2. år, for å ivareta kontinuiteten. Medlemmer av Opptaksrådet kan
gjenoppnevnes.
Opptaksrådet skal være sammensatt slik at flest mulig relevante fagområder og tverrfaglige
perspektiver blir ivaretatt.

§4

Saksbehandling
Opptaksrådet vurderer søkerens faglige kvalifikasjoner på grunnlag av søkers egne
opplysninger, dokumentasjon som foreligger og eventuell tilleggsinformasjon som
fremskaffes. Administrasjonen forbereder saker til Opptaksrådet.
Rådet kan be om uttalelse fra grunnorganisasjonen. Rådet kan også be om uttalelser fra
enkeltmedlemmer og fra andre grupperinger innen foreningen.
Opptaksrådet kan ved behov supplere seg med nødvendig fagkompetanse eller innhente råd fra
andre organer og personer.

Opptaksrådet skal ha hensiktsmessig saksbehandling og antall møter årlig for å sikre en raskest
mulig søknadsbehandling. Opptaksrådet avgir en årlig rapport til Hovedstyret om sin
virksomhet.
Ved klage fra søker på Opptaksrådets beslutning er det Hovedstyret som er foreningens
ankeinstans i saker som er tillagt Opptaksrådet.
§5

Økonomi og sekretariat
Utgifter for Opptaksrådet dekkes innenfor rammen av foreningens budsjett. Teknas
administrasjon iverksetter vedtak som fattes.

§6

Endring av vedtekter og oppløsning
Hovedstyret kan endre Opptaksrådets vedtekter.
Teknas Representantskapsmøte kan oppløse Opptaksrådet gjennom lovendring.

------------------------------------ooooo000ooooo-----------------------------------Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover § 22, punkt 6 og vedtatt av Hovedstyret 21. mars
2018. De erstatter tidligere vedtekter vedtatt 31. oktober 2013. Endringer av vedtektene kan bare
gjøres av Hovedstyret.

