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§1

Medlemskap & Struktur

§1.1

Omfang av lovverket

Norsk Utrykningsklan (heretter omtalt som NUK) sitt lovverk gjelder alle som benytter seg av
NUKs tjenester.
Lovverket gjelder medlemmer, samarbeidspartnere og andre som befinner seg på NUKs
tjenester.
Våre tjenester omhandler følgende:
- NUKs TeamSpeak server(e)
- NUKs spillserver(e)
- NUKs plattformer (Facebook, twitter, patruljesystem ol.)
Skulle noen av paragrafene i denne loven brytes kan det medføre straff gjennom §4.

§1.2

Endringer av lover & regler

Vi gjør alle oppmerksom at lover og regler kan endres på ubestemt tid.
Ved regelendringer skal Eierskapet og Ledelsen legge fram ønsket om regelendringer og vise
til forslag. For at regelendringen skal godkjennes må ⅔ av forsamlingen vedta
regelendringen.
Eierskapet har veto for å kunne gjennomføre regelendringer uten Ledelsens innsyn og
avgjørelse dersom 100% av Eierskapet godtar regelendringen.
Regelendringer skal også annonseres på NUKs kanaler.
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§1.3

Hierarkiet

Alle som har stillinger i NUK har et “verv”, verv tilsier at du har en ledende stilling innenfor
NUK som f.eks: Underledelsen, Ledelsen eller Eierskapet.
● Eierskapet
○ Statsminister
○ Justisminister
○ Finansminister
● Ledelsen
○ Ledelse for Politi
○ Ledelse for Ambulanse
○ Ledelse for Brannvesenet
● Underledelsen
○ Underledelsen for Politi
○ Underledelsen for Ambulanse
○ Underledelsen for Brannvesenet
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§1.4

Krav fra Norsk Utrykningsklan
§1.4.1 Forståelse av NUK Lovverket
NUK krever at du etter beste evne følger regelverket som er gjeldene for den tiden
du er medlem i klanen.
§1.4.2 Vær ærlig
NUK krever at du svarer etter beste evne på spørsmål du blir stilt av personer som
har verv.
§1.4.3 Aktivitet
NUK krever at du har et akseptabelt aktivitetsnivå. Ledelsen og Eierskapet kan bruke
aktivitetsnivå som en gyldig grunn til fjerning av verv, kompetanser eller
medlemsskap.
§1.4.4 Søknader
NUK kan kreve informasjon slik at Ledelsen og Eierskapet kan ta avgjørelser som
møter våre krav.
Medlemmer av NUK kan benytte seg av §1.5.4 ved eget ønske, men NUK kan derimot
avslå søknader grunnet manglende informasjon.
§1.4.5 Konfidensiell informasjon/innhold
NUK krever at du til beste evne holder konfidensiell informasjon/innhold som blir gitt
ut av NUK utenfor allmennheten. Dette gjelder alle dokumenter som blir gitt ut av
NUK og alt som er markert med “Konfidensiell” eller “Hemmelig”.
§1.4.6 Ekstern oppførsel
NUK krever at all offentlig kommunikasjon ut av klanen skal foregå på en profesjonell
og fin måte. Dette er for å sikre at NUK sitt navn framstilles på en god måte ved alle
plattformer.
§1.4.7 Pålegg fra administrasjonen:
NUK krever at medlemmer følger pålegg og ordre som er gitt av Underledelsen,
Ledelsen og Eierskapet.
Ved uenighet i pålegg kan medlemmet anke etter §1.5.5.
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§1.5

Krav fra medlemmer
§1.5.1 Følger NUK Lovverket
Underledelsen, Ledelsen og Eierskapet i NUK skal følge regelverket til NUK, og ingen
avgjørelser som blir tatt skal stride mot lovverket.
§1.5.2 Vurderinger
NUK skal vurdere medlemmer på en objektiv måte etter krav og kunnskap, kravene
skal stå oppført i et dokument som skal være tilgjengelig og oppdatert for
medlemmer.
Dette gjelder alle vurderinger som blir tatt, graderingsøknad, kompetansesøknad,
straffer osv.
(Et innlegg på vår hovedplattform som gjelder varsling av endringer kan midlertidig
gjelde som en oppdatering på et dokument)
§1.5.3 Personvern - Av klanen
NUK skal etter beste evne holde informasjon som omhandler medlemmer så
konfidensielt som mulig. Informasjon angående medlemmer skal ikke ut av klanen og
kun aktuelle personer skal ha tilgang til slik informasjon.
§1.5.4 Personvern - Av medlemmer
Medlemmer i NUK har rett til å ikke oppgi grunnlag for forskjellige handlinger og
situasjoner, og kan ikke påtvinges til å utgi informasjon.
§1.5.5 Klagerett
Medlemmer av NUK har muligheten å klage på avgjørelser som både angår sitt eget
medlemskap eller avgjørelser som angår hele klanen. Klageskjema skal være
tilgjengelig på NUKs rekrutt- og medlemsteamspeak.

§1.6 Medlemskap - Forlate
Som medlem i NUK, plikter du å avslutte ditt medlemskap i klanen før du går over til en
annen klan. (Med annen klan menes hvilken som helst norsk klan som rollespiller de norske
nødetatene)
NUK har nulltoleranse for multiklaning og NUK jobber etter beste evne for å sikre oss for
multiklaning. Ved brudd på denne paragrafen kan du straffes etter §4.

© Copyright Norsk Utrykningsklan 2018. Alle rettigheter reservert.
6

§1.7

Medlemskap - Gjeninnmelding

Ved å forlate NUK valgfritt mister du ditt medlemsskap, men kan komme inn i klanen igjen
uten å måtte gå gjennom fullstendig opplæring om dette allerede har blitt utført. Regel
gjelder etter sist registrerte medlemskap i NUK og dersom medlemmet har ført inn
“utmeldingsskjema”.
Medlem
→
Politibetjent 1 / Ambulansearbeider 1 / Brannformann
T-UL
→
Politibetjent 2 / Ambulansearbeider 2 / Underbrannmester
Ledelsen
→
Politibetjent 3 / Paramedic / Brannmester
(Denne paragrafen gjelder ikke medlemmer som blir kastet ut av klanen etter §4)
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§2

Teamspeak

§2.1

Kanaler

Kanaler som eies av et medlem som innehar verv skal ikke bli koblet til uten å ha kontaktet
kanaleier og fått tillatelse til å komme inn. Vi ønsker heller ikke at noen oppholder seg i
kanalen som andre eier dersom eieren av kanalen ikke er til stede.

§2.2

Soundboard & BOTer

Det er ikke tillatt å bruke Soundboard eller BOTer i verken åpne eller låste kanaler under
noen omstendigheter.

§2.3

Opptak

Ved opptak av stemme/video skal det bli gitt beskjed til alle i kanalen, kanalen kan merkes
med “Filmer” i kanalnavnet eller ved bruk av channel group slik at alle som kobler seg til
kanalen har kjennskap til at opptak foregår.
Patruljekanalene unnviker denne regelen og opptak kan forekomme ved alle tider, men det
bør fortsatt bli markert som nevnt over.

§2.4

Teamspeak

Når du oppholder deg på vår TeamSpeak server forventer vi at du forholder deg høflig, og
vennlig. Vi forventer også at du følger normal folkeskikk og oppfører deg vanlig blant de
andre medlemmene, alle former for trakassering vil bli straffet etter §4.
Vi har også nulltoleranse for å oppholde seg på våre systemer når man på noen måte er
beruset. Det er heller ikke lovlig å dele pornografisk innhold på våre tjenester.
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§3

Spill / Mods

§3.1

Modpakke/Modifikasjoner

Modpakken og eventuelle modifikasjoner vi lager/legger inn på deres spill er konfidensielt
og kommer derfor under “§1.5.5
- Konfidensiell informasjon/innhold” og betyr at dette
ikke skal deles ut av klanen.

§3.2 Regler i patruljekanalene
§3.2.1 Omfang av patruljeregler
Patruljereglene gjelder all form for seriøs patrulje NUK holder, patruljereglene gjelder
ikke useriøs patrulje eller opplæring. Patruljereglene gjelder alle rommene som blir
brukt til seriøs patrulje.
§3.2.2 Seriøsitet
Patruljer skal være seriøse, det gjelder fra briefing begynner og helt til debrief
avsluttes, det gjelder også alt fra kjøring til samband. Vi skal etter beste evne holde
patruljene så seriøse som mulig slik at det blir en god spillopplevelse.
§3.2.3 Ute av karakter
Skal du skrive noe som ikke er aktuelt for rollespillet, bruker du “UAK”.
UAK = Ute av karakter. Skrives slik: UAK: <Din Melding>
Dette bruker vi for å spørre spørsmål og kommentere hendelser uten at patruljen
skal bli påvirket av det. UAK meldinger går gjennom chatten i spillet.
§3.2.4 Navneform
Vi bruker en felles navneform slik at det blir enkelt å identifisere andre spillere inne i
spillet.
Eksempel: S24 | F. Etternavn
Eksempel 2: A223 | F. M. Etternavn
Midlertidig notat: Det er dessverre slik at spillfunksjonen for å endre navn ikke alltid
fungerer, da er det fritak fra denne regelen. Man kan også endre navn på “Steam” for
å få navnet riktig i spillet.
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§4

Straff

§4.1

Dømmende myndighet

Det er kun Ledelsen og Eierskapet som kan straffe medlemmer, man kan ikke straffes av
andre medlemmer. Underledelsen kan være med å ta beslutningen, men straffen skal være
formidlet til medlemmet enten av Eierskapet eller Ledelsen.
I §4 kan Ledelsen defineres som Ledelsen over spesifikk etat. Altså kan NUK medlemmer i X
etat straffes ved §4.4 og §4.5 av sin Ledelse innenfor X etat.

§4.2

Advarsel

Advarsler blir brukt ved mindre hendelser og det forventes at medlemmet som blir straffet
innhenter seg.

§4.3

Midlertidig bortvising

Ved nødvendighet kan 3 fra Ledelsen eller 1 fra Eierskapet midlertidig bortvise medlemmer
fra våre plattformer over kortere perioder opptil 1 uke.

§4.4

Tilleggskompetanser

Ved nødvendighet kan Ledelsen eller Eierskapet fjerne tilleggskompetanser, da må ⅗ fra
Ledelsen eller 2 fra Eierskapet godta bruk av denne straffen.

§4.5

Miste gradering

Ved nødvendighet kan Ledelsen eller Eierskapet fjerne gradering opp til og med i
Underledelsen, da må ⅔ av Ledelsen eller hele Eierskapet godta bruk av denne straffen.

§4.6 Miste verv
Ved nødvendighet kan Ledelsen fjerne verv opp til og med i Underledelsen, da må ⅘ av
Ledelsen godta bruk av denne straffen.
Eierskapet kan fjerne verv opp til og med i Ledelsen, da må hele Eierskapet godta bruk av
denne straffen.

§4.7 Midlertidig utestengelse
Ved nødvendighet kan Ledelsen sammen med Eierskapet midlertidig utestenge medlemmer
fra klanen. Da skal Avdelingsdirektør HR/HMS følge opp saken fra begge sider der det blir
opprettet sak. Medlemmet får rett til å forklare sitt synspunkt til HR/HMS og få innsikt i
saken som angår dette medlemmet.
Ved anke kan Eierskapet oppheve utestengelsen dersom 100% av Eierskapet er enig.
Ved oppklart sak skal Ledelsen og Eierskapet skrive en begrunnelse som inneholder:
Grunnlag for avgjørelse, straff og godkjenning fra Eierskapet at saken har foregått etter krav.
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§4.8 Permanent utestengelse
Ved permanent utestengelse gjelder samme krav og regler som ved midlertidig utestengelse.
Dette er den strengeste straffen NUK kan gi et medlem. Ved anke kan Eierskapet oppheve
utestengelsen dersom 100% av Eierskapet er enig.

Loven er godkjent den 27.05.2018 av:
Statsminister
Martin Rustad

Finansminister
Nikolai Berland

Justisminister
Andreas Bertelsen

Endringslogg:
- Lovverket endret 06.03.17 (Link)
- Lovverket endret 26.05.17 (Link)
- Lovverket endret 27.05.18 (Link)
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