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(NASSW) 

 
 

 

Vedtatt på årsmøtet i Bodø, 8.august 2009 med navneendring vedtatt i Reykjavik 

12.august 2011.  

 

§ 1 Formål 

Fremme samarbeid mellom de nordiske høgskoler og universiteter som gir utdanninger i 

sosialt arbeid og støtte opp om etablering av nye utdanninger i sosialt arbeid i land utenom 

Norden ved:  

 

a) at det annethvert år, i tur og orden mellom  de ulike nordiske landene avholdes nordiske 

konferanser og andre møter knyttet til spørsmål som berører utdanning i sosialt arbeid.  

b) å stimulere til nordisk samarbeid i utdanningene mellom lærere og studenter. 

c) å stimulere til samarbeid mellom lærere i Norden og lærere i land som arbeider med 

oppbygging og etablering av utdanninger i sosialt arbeid. 

d) å stimulere til samarbeid om forskning og fagutvikling i sosialt arbeid i Norden. 

e) å ha et våkent øye på utdanningspolitikk for å fremme kvalitet i utdanningene i sosialt 

arbeid. 

f) å representere utdanningene i andre nordiske samarbeidsorgan samt i International 

Association of Schools of Social Work (IASSW) and the European Association of Schools of 

Social Work (EASSW) og dertil tilknyttede organ. 

§ 2 Medlemskap 

Ordinære medlemmer av organisasjonen er de utdanninger i de nordiske land, som ønsker 

medlemskap og som gir teoretisk og praktisk utdanning i sosialt arbeid som leder til 

socialrådgivarexamen (Danmark, Grønland), magisterutbildning i socialt arbete (Finland), 

eksamen i felagsrådgjöf (Island), sosionomeksamen eller eksamen som har som hovedemne 

sosialt arbeid eller fordypningsstudier i sosialt arbeid (Norge) og socionomexamen (Sverige). 

Medlemskap forutsetter betaling av årlig medlemsavgift.  

Nytt medlem skal godkjennes av komiteen med 2/3 flertall av de tilstedeværende ordinære 

medlemmer.  

 

§ 3 Stemmerett  
Hvert medlem (utdanningsenhet) har en stemme.  

 



§ 4 Organ  
Nordisk Organisasjon for Utdanninger i Sosialt Arbeid (NOUSA) består av en representant 

for hvert medlem. Komiteen kommer sammen minst annethvert år. Saker som gjelder 

godkjenning av nye medlemmer, vedtektsendringer, valg til arbeidsutvalget og avgifter skal 

avgjøres på årsmøtet.   

a) Organisasjonen velger leder for en periode på fire år.  Leder kan ikke omvelges før neste 

fireårsperiode.  Leder velges i tur og orden fra de nordiske land. Om leder slutter i sin stilling 

ved den utdanningsinstitusjon han er ansatt i ansees han som utgått av sitt lederverv, men 

medlemsinstitusjonene i det land leder representerer bør foreslå ny leder for den gjenstående 

del av perioden. 

b) Komiteen velger for en toårsperiode, etter forslag fra respektive land, en representant for 

hver og ett av de land som ikke representeres gjennom leder for til sammen med denne å 

utgjøre arbeidsutvalget.  Dessuten velges en personlig vararepresentant for leder og en 

personlig vararepresentant for hver og en av de øvrige medlemmer.  

c) I tilfelle medlem av arbeidsutvalget fratrer bør medlemsinstitusjonene sammen, idet land 

medlemmet representerer, velge nytt medlem til arbeidsutvalget for den gjenstående perioden. 

§ 5 Arbeidsutvalget  
Arbeidsutvalgets 6 medlemmer velges på årsmøtet som representerer utdanningene i 

Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige.  For hvert medlem velges en 

personlig vararepresentant. 

Organisasjonens leder er også leder for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget skal selv velge en 

nestleder. Arbeidsutvalget fungerer som iversettende organ i perioden mellom 

organisasjonens årsmøter. Arbeidsutvalget kommer sammen minst to ganger i året. 

Arbeidsutvalgets protokoll utsendes til medlemmene.  

 

§ 6 NOUSA/NASSW, IASSW og EASSW 
organisasjonen fungerer som regional organisasjon av IASSW og EASSW. Arbeidsutvalget 

informerer IASSW og EASSW om nye medlemmer.  

Leder representerer organisasjonen i styret i IASSW. Ved forfall velger leder en erstatter.   

Arbeidsutvalget oppnevner medlem til styret i EASSW.  Dette bør være et medlem av 

arbeidsutvalget i NSHK eller representant utnevnt av arbeisutvalget. 

De enkelte utdanningsinstitusjoner må selve melde seg inn i, og betale medlemsavgift til, 

IASSW og EASSW. 

 

§ 7 Økonomi  
Årsmøtet fastsetter størrelsen av medlemsavgiften. Avgiften utgjør 500,- Norske kroner. 

Arbeidsutvalget fatter beslutninger om midlenes anvendelse og redegjør for anvendelse.  

 

§ 8 Strategisk plan 

Årsmøtet behandler og vedtar en strategisk plan for en fireårsperiode, første gang i 2009.  

Planen kan revideres ved hvert årsmøte, men skal evalueres og fornyes hvert fjerde år. 

 

§ 9 Endringer av vedtektene  
Endring av vedtektene kan gjøres av komiteen med 2/3 flertall av de tilstedeværende ordinære 

medlemmer. Forslag till endring av vedtektene bør sendes medlemmene minst to måneder før 

organisasjonens møte.  



 


