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NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG
SKOLEUNGDOMSLAG
Lovene ble sist endret på GF 24. mars 2012

I  ORGANISASJONENS OPPBYGNING
§1  Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 
 (nedenfor kalt Laget) består av lag fra ungdoms- 
 skoler, videregående skoler, skoler for høgere 
 utdanning og universitet.
§2  Generalforsamlingen er Lagets lovgivende
 myndighet og velger representanter til Landsstyret.
§3  Landsstyret er Lagets øverste organ i de saker
 som ikke avgjøres av Generalforsamlingen.

Il  GRUNNLAG
§4  Lagene bygger på det objektive frelsesgrunnlag
 som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for
 våre synder og hans oppstandelse til vår 
 rettferdiggjørelse slik som det er uttrykt i Den  
 Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse.
§5  Landsstyret bygger på Den Hellige Skrift og den
 evangelisk-lutherske bekjennelse.

III  FORMÅL
§6  Lagets formål er:
 a) å samle kristne studenter og skoleungdom
 hjemme og ute for å styrke og utdype deres
 åndelige liv og
 b) å vinne andre for Kristus.

IV  GENERALFORSAMLINGEN
§7  Generalforsamlingen holdes hvert annet år.
 Landsstyret fastsetter tid og sted for
 Generalforsamlingen.
§8  Generalforsamlingen består av: Landsstyret og
 de som møter i samsvar med “Valgordning for
 delegater til Generalforsamlingen”.
§9 Stemmerett har: Landsstyret og de som møter i
 samsvar med “Valgordning for delegater til
 Generalforsamlingen”.
§10  Generalforsamlingen kan vedta at andre har
 anledning til å delta i drøftingene.
§11  Generalforsamlingen velger dirigent, visedirigent,
 2 referenter og et redaksjonsutvalg bestående
 av en av dirigentene, 1 representant fra  
 administrasjonen, 2 fra gruppen skole, 2 fra
 gruppen studenter, og 2 fra gruppen lagsvenner
 og hvor 1 er landsstyremedlem Redaksjons-  
 utvalgets leder er representanten for 
 dirigentskapet.
§12  Generalforsamlingen skal:
 a) Vedta lover for Laget. Andre forslag enn de
 som fremlegges for Generalforsamlingen av
 Landsstyret kan ikke realitetsbehandles før
 neste Generalforsamling.
 b) Godkjenne overordnet strategi for Laget.
 c) Vedta valgordning for delegater til
 Generalforsamlingen.

 d) Velge Landsstyre.
 e) Godkjenne toårsmelding.
	 fl	Velge	representantskap.
 g) Behandle representantskapets rapport til
 Generalforsamlingen.
 h) Generalforsamlingen kan vedta oppløsning av
	 Laget	med	3/4	flertall	på	to	påfølgende
 generalforsamlinger.
§13  a) Skolelagene, studentlagene og lagsvenn-
 utvalgene kan foreslå saker som skal opp på
 Generalforsamlingen.
 b) Landsstyret setter frist for forslag til saker og
 setter opp den endelige saksliste for
 Generalforsamlingen.
§14  Et sammendrag av drøftingene refereres i egen
 protokoll, som sendes delegatene snarest mulig
 etter godkjennelse i Landsstyret.

V  LANDSSTYRET
§15  a) Landsstyret består av 9 medlemmer,
 inkludert en ansattrepresentant.
 Generalforsamlingen velger 8 medlemmer; 4
 lagsvennmedlemmer og 4 skole/student- 
 medlemmer. Leder velges først ved
	 særskilt	valg	og	ved	kvalifisert	flertall.	De	øvrige
 7 medlemmene velges av generalforsamlingen
	 ved	flertallsvalg.	Ansattrepresentanten	velges	av
	 og	blant	de	ansatte	ved	flertallsvalg.
 Medlemmene velges for 2 år og kan ikke sitte
 lenger enn 8 år i sammenheng.
 b) Det velges to varamedlemmer for
 lagsvennrepresentantene og to varamedlemmer
 for skole- og studentrepresentantene ved
 særskilt valg. Ansattrepresentanten i styret skal
 ha 2 personlige varamedlemmer.
 §16 a) Kandidater til Landsstyret kan foreslås av
 skole- og studentlagene og av lagsvennutvalgene.
 b) Generalforsamlingen velger en person fra
 hver gruppe til en valgkomite etter forslag fra
 Landsstyret. Landsstyret oppnevner
 valgkomiteens fjerde medlem, som også leder
 arbeidet. Valgkomiteen legger fram en prioritert
 kandidatliste for Generalforsamlingen på
 bakgrunn av de innsendte forslag og egne
 kandidater.
 c) Valgene skjer i henhold til “Retningslinjer for
 Generalforsamlingen i NKSS”.
 §17 Generalsekretæren møter fast i Landsstyret  
 uten stemmerett.
§18  Landsstyret kan innkalle andre enn de som er
 nevnt i § 17 til drøftinger av enkeltsaker.
§19  Nytt Landsstyre konstituerer seg normalt
 umiddelbart etter valget på Generalforsamlingen.
§20  Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 5 av
 dets medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved
	 alminnelig	flertall.	Ved	stemmelikhet	har	lederen
 dobbeltstemme.
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§21  Lederen og generalsekretæren undertegner på
 vegne av Landsstyret. Landsstyret kan meddele
 prokura.
§22  Landsstyrets oppgaver er å:
 a) Trekke opp teologiske hovedlinjer.
 b) Godkjenne handlingsplaner for lagsarbeidet.
 c) Ansette generalsekretær og andre ansatte,
 samt vedta instruks for generalsekretæren.
 d) Forvalte Lagets midler samt kjøpe, selge,
 pantsette og forvalte faste eiendommer for Laget.
 e) Godkjenne regnskap og budsjett.
 f) Føre tilsyn med Lagets publikasjoner.
 g) Fatte vedtak om Lagets forhold til andre
 organisasjoner og sammenslutninger.
 h) Foreslå overordnede strategier for
 Generalforsamlingen.
 i) Foreslå lovendringer for Generalforsamlingen.

VI  REPRESENTANTSKAP
§23  a) Representantskapet består av 3 personer som
 velges på Generalforsamlingen etter innstilling
 fra valgkomiteen. Medlemmene velges for en
 periode på 4 år. Medlemmene kan maksimalt
 velges for 8 år sammenhengende. Ved eget valg
 velges det to varamedlemmer til representant-   
 skapet.
 b) Representantskapet fører tilsyn med
 Landsstyrets arbeid og ser til at det skjer i
 henhold til Lagets lover. Representantskapet har
 et særskilt ansvar for å vurdere om arbeidet
 skjer i henhold til Lagets teologiske basis.
 c) Representantskapet kan be om at saker
 innenfor dens ansvarsområde behandles på nytt
 i Landsstyret eller den kan fremme slike saker
 for Generalforsamlingen.

VII  LAGENE
§24  Lagenes tilslutning skjer ved innmelding i Laget.
§25  a) Landsstyret godkjenner rammelover for
 lagene.
 b) Lovene skal inneholde grunnlags- og
 formålsparagrafene 4 og 6, videre 25c eller d og
 26 med den formelle tilpasning.
 c) Lagenes styremedlemmer må være personlige
 kristne.
 d) Ilag ved ungdomsskoler er lagsmedlemmer
 som har vært med i laget minst ett semester og
 som selv ønsker å være kristne, valgbare til
 styret. Ethvert ungdomsskolelag skal ha en
 voksenleder som er personlig kristen.
 Voksenlederen sitter i styret uten stemmerett og
 oppnevnes av lagssekretæren i samråd med
 styret.
§26  For lagene gjelder:
 a) Fast eiendom kan ikke anskaffes, beheftes
 eller avhendes uten Landsstyrets samtykke.
 b) Lagene står økonomisk ansvarlig overfor sin
 egen generalforsamling.

 c) Større økonomiske beslutninger og tiltak må
 forelegges Landsstyret til godkjenning. Et
 unntak fra dette er innsamlinger i lag til en
 annen hovedorganisasjon disse lagene også er
 medlem av.
 d) Oppløses et lag tilfaller dets midler Laget.
 Dersom dette gjelder et lag ved en høgskole eller
 universitet som er medlem aven annen
 organisasjon, deles midlene mellom denne
 organisasjonen og Laget.
 e) Dersom et lag utmeldes eller skilles fra Laget,
 tilfaller lagets faste eiendom Laget. Lag ved
 høgskoler og universiteter som anskaffer eller
 blir medeier i fast eiendom, må avklare
 eiendomsforholdet i eiendomsstatuttene.
 Statuttene må godkjennes av Landsstyret.

VIII  LAGSVENNUTVALGENE
§27  Lagsvennutvalgene har inntil 6 medlemmer.
 Disse velges på et årsmøte/samling for 
 lagsvennmedlemmer i regionen/fylket.
 Funksjonstiden er to år. En ansatt i regionen
 sitter som fast medlem i utvalget.
§28  Landsstyret vedtar instruks for
 lagsvennutvalgene. §26a og c gjelder også for
 lagsvennutvalgene.

IX  LOVENDRINGER
§29  a) Lovendringer kan foretas av
 Generalforsamlingen. Minst 3/4 av de
 tilstedeværende stemmeberettigede må stemme
 for forslaget.
 b) Endringer i §§ 12a, 15, 22a og i og 29 kan av
 Landsstyret kreves behandlet på to påfølgende
 generalforsamlinger.
 c) Endringer i strid med §§ 4, 5 og 6 kan ikke
	 finne	sted.
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Vår Visjon:
 Vi vil gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder,
 så han blir trodd, elsket og etterfulgt

Våre fire grunnstrategier:
 Vi vil:
	 •	Bygge	felleskirkelige	skole-	og	studentlag	som
 gjør Jesus kjent på skoler og studiesteder
	 •	Bygge	unge	ledere
	 •	Bygge	et	bønne-	og	ressursnettverk	av
 lagsvenner rundt Lagsarbeidet i Norge
	 •	La	ungdom	få	erfare	den	verdensvide	kirke	og
 kalle ungdom til tjeneste i misjon og
 internasjonalt studentarbeid

Lagets verdier:
	 •	Ærlig
	 •	Solid
	 •	Levende
	 •	Til	stede



6

Vårt trosgrunnlag: 
1. Gud
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er 
den eneste sanne Gud, evig og uforanderlig, 
hellig og allmektig, barmhjertig og kjærlig og 
nærværende overalt.
2. Biblen
Bibelen er Guds pålitelige ord. Skriften alene er 
den avgjørende norm i alle spørsmål om tro og 
liv. Alt Bibelen slår fast som sant, er bindende 
for Kristi kirke. Bibelen forstås ut fra sitt eget vit-
nesbyrd om Jesus Kristus og hans frelsesverk. 
Guds ord både avslører synden og setter men-
nesker fri. Slik er Ordet Åndens middel til å 
skape sann tro på Jesus Kristus.
3. Skapelsen
Gud har skapt hele verden og holder den oppe. 
Hvert menneske er skapt i hans bilde til å være 
gjenstand for hans kjærlighet, elske og ære 
ham, ha evig liv, elske sine medmennesker og 
forvalte skaperverket.
4. Synden
Etter syndefallet er hele menneskeheten en 
slekt av syndere uten fortrolig fellesskap med 
Gud. Alle står med skyld under Guds hellige 
vrede og dom, uten mulighet til å frelse seg 
selv. På grunn av synden er hele skaperverket 
lagt under forgjengelighet, fellesskapet mellom 
mennesker er preget av egoisme, og urett tar 
lett overhånd.
5. Jesus
Jesus er Messias, Guds Sønn, sann Gud og 
sant menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd 
og født av jomfru Maria. Han levde et syndfritt 
og sant menneskelig liv. Han døde på et kors, 
sto opp legemlig fra døden og ble tatt opp til 
himmelen som Herre over alt det skapte.
6. Forsoningen
Gjennom sin offerdød på korset i vårt sted har 
Jesus Kristus en gang for alle forsonet hele 
verden med Gud og vunnet seier over synden, 
døden og djevelen.
7. Rettferdiggjørelsen
Rettferdiggjørelsen er Guds handling av ufort-
jent nåde. Den rettferdighet som Jesus Kris-
tus har vunnet for oss tilregnes oss ved troen 
alene. Gjennom den kan hvem som helst få alle 
sine synder tilgitt og stå rettferdig framfor Gud. 
Den som tror på Jesus er i seg selv en synder, 
men fullkommen rettferdig i Kristus.

8. Omvendelsen
For å bli frelst må hvert menneske vende om fra
synden og tro på Jesus Kristus. Gjennom Guds 
ord virker Den Hellige Ånd omvendelse som er 
anger og tro. Ved troen og dåpen tar han sin 
bolig i mennesket, føder det på ny og innlem-
mer det i Kristi kirke.
9. Helliggjørelsen
I det mennesket som er født på ny, skaper Den
Hellige Ånd en voksende Kristuslikhet i sinnelag
og handling. Det gamle mennesket skal dø og 
det nye mennesket vokse. Denne kampen fort-
setter til forvandlingen ved Kristi gjenkomst.
10. Kirken
Den hellige, universelle kirke, Kristi kropp, er
fellesskapet av alle som tror på Jesus Kristus. 
Den holdes oppe og fornyes ved Den Hellige 
Ånd gjennom Guds ord, dåpen og nattverden.
11. Misjonen
Jesus Kristus er verdens eneste frelser og 
Herre. Han har gitt sin kirke i oppdrag å gjøre 
alle folk til disipler og har gitt sin Ånd som 
utruster med kraft og gaver til dette. Hvert lem 
på Kristi kropp har del i så vel oppdraget som 
utrustningen.
12. Forvalteransvaret
Jesus Kristus er Herre over hele den kristnes 
liv. Dette forplikter alle kristne til en troverdig 
livsstil. I Kristus fornyes oppdraget som er gitt til 
hele menneskeheten; å forvalte skaperverket, 
ta ansvar i fellesskapet og verden, samt bek-
jempe ondskap og urettferdighet.
13. Guds rike
Guds rike er nå midt i blant oss som et nådens
og tilgivelsens rike, men har ennå ikke kommet i
sin fulle herlighet. Alle kristne deler ennå det 
falne skaperverkets vilkår med svakhet og forg-
jengelighet og må lide med Kristus. Midt i dette 
åpenbares likevel rikets frelsende kraft. Når 
under og tegn skjer i Jesu navn, er det et tegn 
på at Guds rike er nær.
14. Gjenkomsten
Ved tidens slutt skal Jesus Kristus komme 
synlig tilbake. På hans ord skal alle døde stå 
legemlig opp igjen, og han skal dømme hvert 
menneske til evig liv eller evig fortapelse. Da 
skaper Gud den nye himmel og den nye jord 
der fullkommen rettferdighet rår og oppretter 
riket i fullkommenhet.
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Etiske retningslinjer for ansatte i Laget 
Bakgrunn 

Formålet med alt arbeid i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) 
er 
å samle kristne studenter og skoleungdom hjemme og ute for å styrke og utdype 
deres åndelige liv, og å vinne andre for Kristus. 

Hovedoppgavene i NKSS er derfor å bygge et solid lagsarbeid på så mange skoler 
og studiesteder som mulig, og siktepunktet er å bringe studenter og skoleungdom til 
en klar Kristusbekjennelse og et liv etter Guds gode vilje. Dette skjer ikke bare 
gjennom ord, men også ved de liv som leves av ledere på alle nivåer i NKSS slik det 
er uttrykt i trosgrunnlaget: ”Jesus Kristus er Herre over hele den kristnes liv. Dette 
forplikter alle kristne til en troverdig livsstil. I Kristus fornyes oppdraget som er gitt til 
hele menneskeheten; å forvalte skaperverket, ta ansvar i fellesskapet og verden, 
samt bekjempe ondskap og urettferdighet.” 

Både ansatte og frivillige ledere i NKSS er organisasjonens ambassadører. De 
identifiseres	med	organisasjonen,	dens	formål,	visjon	og	grunnlag.	NKSS	har	derfor	
et behov for å tydeliggjøre hvilke forventinger organisasjonen har til ansatte og 
frivillige lederes livsførsel i arbeid og fritid. Dette kommer til uttrykk gjennom etiske 
retningslinjer for ansatte i NKSS. Ulønnede og frivillige medarbeidere skal også 
gjøres kjent med de etiske retningslinjene, og det er ønskelig at de er lojale mot 
dem. 

De ansatte i NKSS er, og skal være, forbilder for elever og studenter. 
Arbeidsforholdet forplikter med andre ord til en tydelig kristen livsstil, og det stilles 
derfor strengere krav til ansatte i NKSS enn til kristne generelt. 

Det er Landsstyret og generalsekretær som er ansvarlig for å anvende de etiske 
retningslinjene i aktuelle saker. I anvendelsen vil NKSS vektlegge en kombinasjon 
av 
tydelighet på vårt eget etiske ståsted og omsorg for den enkelte ansatte. Brudd på 
retningslinjene må alltid balanseres opp mot at NKSS er en kristen arbeidsplass der 
det skal være mulig å gjøre opp og starte på nytt. Grove brudd vil imidlertid kunne 
medføre avskjed/oppsigelse fra arbeidstakers stilling. 

Dersom en ansatt lever i strid med Lagets etiske retningslinjer, vil generalsekretær, 
leder i landsstyret og nærmeste overordnede håndtere saken. Leder av tillitsutvalget 
skal informeres tidlig i prosessen i slike saker. 
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1. De 10 bud og Guds ord 
Ansatte i NKSS er forpliktet til, etter beste evne og ved den nåde og kraft som Gud 
gir, å leve i samsvar med kristen etikk slik den er uttrykt i de 10 bud og på annen 
måte i Guds ord. 

2. Norsk lov og regelverk 
Ansatte i Laget er forpliktet på de lover og regelverk som gjelder i Norge så lenge 
dette ikke tvinger en til å leve i strid med Guds vilje. 

3. Forvaltning av skaperverket
Vi er som kristne satt til å forvalte skaperverket på en måte som ærer Gud som 
skaper, og som tjener medmennesker overalt på kloden. Dette utfordrer NKSS til en 
miljøvennlig	profil	på	alt	vårt	arbeid.	

4. Forvaltning av økonomiske midler 
Vi er som kristne satt til å forvalte egne og andres økonomiske midler på en måte 
som er i samsvar med norsk lov, og som kan tjene Gud og vår neste. Vi er, som 
ansatte, også forpliktet til en god forvaltning av NKSS sine midler iht. NKSS sine 
lover og retningslinjer. 

5. Baktalelse 
Baktalelse av andre mennesker er i strid med Guds gode vilje. NKSS vil derfor 
tilstrebe en kultur hvor vi vektlegger åpen og direkte kommunikasjon preget av en 
positiv omsorg for hverandre. 

6. Seksualitet og samliv
Ansatte i NKSS er forpliktet på kristen etikk, som framholder det livslange ekteskap 
mellom mann og kvinne som ramme for seksuelt samliv. Samboerskap er derfor 
uforenlig med å være ansatt i NKSS. 

Skilsmisse og gjengifte er også brudd på Guds gode vilje. I Bibelsk veiledning er det 
likevel gitt åpning for at det i gitte tilfeller kan være legitime grunner for skilsmisse og 
gjengifte. Men normalt vil ikke en som er gjengift kunne inneha en stilling i NKSS. 

Homofil	legning	er	ikke	til	hinder	for	tjeneste	i	NKSS,	men	homofilt	samliv	er	ikke	
forenlig med å kunne inneha en stilling i NKSS. 

Det	er	ikke	tillatt	å	laste	ned	pornografi	på	NKSS	sitt	datautstyr.	

7. Rusmidler og tobakk 
NKSS vil at ungdom skal oppleve trygge oppvekstvilkår i rusfrie miljøer. Alt arbeid i 
regi av NKSS skal derfor være rusfritt. 

Ansatte må ikke nyte, eller være påvirket av, alkohol eller annet rusmiddel i 
arbeidstiden, eller under arrangementer i regi av NKSS. 

Alle arrangementer i NKSS sin regi skal være røykfrie. Den offentlige røykeloven 
anvendes selvsagt ved alle våre arrangementer og i våre lokaler. Det vil si at det ikke 
skal røykes innendørs i NKSS sine lokaler eller på våre arrangementer. Ansatte skal 
ikke røyke sammen med ungdom på arrangementer i vår regi. 

Oslo 30.august 2013 


