Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 5/17

Telefon: 55 58 77 37
E-post: studenttinget@hvl.no

Til:
Medlemmer i Studenttinget,
Direktører, Møtesekretariat,
Kontrollkomiteen,
Styremedlemmer i
Høgskulestyret, Rektoratet

Kopi:
Studentrådene,
Studentombodet,
Sammen/Saman,
Regionrådene,
Studentersamfund, NSO, media

Møteinnkalling
Det kalles herved inn til studenttingsmøte nummer 5, 2017.
Studenttingsrepresentanter bes om å melde seg på via følgende link:
Påmelding representanter
Andre som vil delta på ST 5 bes om å melde seg på via følgende link: Påmelding andre
Eventuelle matallergier må oppgis i påmeldingskjemaet
Omvisning:
Møtestart:
Møteslutt:
Sted:

Lørdag 07.10.2017 klokken 09:00
Lørdag 07.10.2017 klokken 10:30
Lørdag 07.10.2017 klokken 17:00
Førde, Sunnfjord hotell

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget ved Studenttinget
Jonas Oliver Hui Dahl, leder

Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 5/17

Telefon: 55 58 77 37
E-post: studenttinget@hvl.no

Dagsorden
Lørdag:
09:00-10:30

Omvisning campus Førde

10:30-10:40

ST 78-17 – Møtekonstituering

10:40-10:50

ST 79-17 – Orienteringer

10:50-11.10

ST 80-17 – Valg til tilsettingsutvalgene

11:10-11:20

Pause

11:20-11.40

ST 81-17 – Valg til strategigruppe

11:40-12:00

ST 82-17 – Valg til P3 administrativ organiseringsstruktur

12:00-12:15

ST 83-17 – Valg til valgstyret

12:15-12:30

ST 84-17 – Valg til komité for Integreringsprisen VT Vest

12:30-13:00

ST 85-17 – Resolusjon: Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling

13:00-13:25
13:25-13:45

ST 86-17 – Resolusjon: Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i
høyere utdanning
ST 87-17 – Resolusjon: Miljøfyrtårn

13:45-14:30

Lunsj

14:30-14:40

ST 88-17 – Val til Studenttinget

14:40-15:10

ST 89-17 – Verneombud for studenter

15:10-15:20

ST 90-17 – Organisasjonskurs: Giratur

15:20-16:00

ST 91-17 – Behandling av vedtekter

16:00-16:30

ST 92-17 – Møteplanen 2018

16:30-16:45

ST 93-17 – Eventuelt

16:45-17:00

ST 94-17 – Møteevaluering

17:00-18:00

Middag
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Telefon: 55 58 77 37
E-post: studenttinget@hvl.no

Saksliste
Studenttinget på Vestlandet skal på møte ST 5/17 behandle følgende saker:

Sak. nr

Navn på sak

Orientering
Vedtak
diskusjon

Saken
var sist
oppe

Vedlegg

Sidetall

ST 78-17

Møtekonstituering

V

02.09.17

-

s. 3

ST 79-17

Orienteringer

O

02.09.17

1

s. 5

ST 80-17

Valg til tilsettingsutvalgene

V

-

2, 3, 4

s. 6

ST 81-17

Valg til konsultasjonsgruppe for P3

V

-

2, 3, 4

s. 8

administrativ organiseringsstruktur

ST 82-17

Valg til strategigruppe

V

-

2, 3, 4

s. 10

ST 83-17

Valg til valgstyret

V

02.09.17

2, 3, 4

s. 12

ST 84-17

Valg til komité for Integreringsprisen VT

V

-

V

-

5 ,6 ,7 ,8

s. 15

V

03.09.17

9

s. 16

s. 17

s. 14

Vest
ST 85-17

Resolusjon: Økt stipendandel på reisestøtte
ved utveksling

ST 86-17

Resolusjon: Nei til forbud mot
ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

ST 87-17

Resolusjon: Miljøfyrtårn

V

-

ST 88-17

Valg til Studenttinget

O

-

10, kilde
01.
-

ST 89-17

Verneombud for studenter

D

-

-

s. 19

ST 90-17

Organisasjonskurs: Giratur

O

-

-

s. 21

ST 91-17

Behandling av vedtekter

V

02.09.17

11

s. 22

ST 92-17

Møteplan 2018

V

-

11

s. 28

ST 93-17

Eventuelt

O/D

03.09.17

-

s. 29

ST 94-17

Møteevaluering

D

03.09.17

-

s. 30
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Møtekonstituering (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 78-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
10:30-10:40

Møtekonstituering
Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført.
Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke
eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun studenttingsmedlemmer som kan
velges til dette.

Forslag til vedtak:
Valg av ordstyrer:
velges til ordstyrer.
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Valg av protokollunderskrivere:
og
FOR

velges til protokollunderskrivere.
MOT

AVHOLDENDE

Valg av protokollfører:
Stian Andre Golden og Lasse Maidstone godkjennes som protokollførere.
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Behandling av innkalling:
Arbeidsutvalget innstiller at innkallingen godkjennes
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Godkjenning av saksliste:
Oppmelding av saker til eventuelt.
Arbeidsutvalget innstiller at sakslisten godkjennes med oppmeldte eventueltsaker.
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Godkjenning av dagsorden:
Arbeidsutvalget innstiller at dagsorden godkjennes.
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Orienteringer (O)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 79-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
10:40-10:50

Vedlegg til saken:
Vedlegg 01: Skriftlige orienteringer

Orienteringer
Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål til de
skriftlige og muntlige orienteringene under saken.
Alle studenter ved Høgskulen på Vestlandet, samt organisasjoner som fast orienterer
Studenttinget, kan sende inn skriftlige orienteringer til studenttingsmøtet

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Valg til tilsettingsutvalgene (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 80-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
10:50-11:10

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 03: Mandat for øvrige verv
Vedlegg 04: Forhåndsinnmeldte kandidater

Sakspresentasjon:
Tilsettingsutvalgene for undervisnings- og forskerstillinger har ansvaret for å tilsette i
alle faglige stillinger ved et campus. Det er utvalget som skal se til at
tilsettingsprosessen går rett for seg og at den best kvalifiserte blir tilsett i stillingen som
lyses ut på bakgrunn av de lover og forskrifter som er gitt. Utvalget skal også vedta
utlysningstekster, opprykkssøknader, kommisjonsoppnevninger og permisjoner. Det vil
også være aktuelt å ta stilling til saker som blir sendt ut på sirkulasjon på mail.
Møtetidspunkt og -sted:
Region nord: Avholdes fysisk på Campus Sogndal med mulighet for å koble seg på
digitalt fra Førde. 24. oktober, 21. november og 12. desember.
Region midt: Avholdes fysisk i Møllendalsveien. 27. oktober, 24. november og 15.
desember.
Region sør: Avholdes digitalt. 27. oktober, 24. november og et møte i desember.
Vervene er honorert etter statens satser for styre, råd og utvalg.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
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Valg til følgende verv:
Tilsettingsutvalget region Nord:
Det trengs 1 fast representant og 1 vararepresentant. Valgperiode er 08. oktober 2017–
31. juli 2018.
Kvotering: Kun representanter fra region nord kan stille, uavhengig av campus. Ingen
kjønnskvotering.
Kandidater:
Valgt:

Valg til følgende verv:
Tilsettingsutvalget region Midt:
Det trengs 1 fast representant og 1 vararepresentant. Valgperiode er 08. oktober 2017–
31. juli 2018.
Kvotering: Kun representanter fra region midt kan stille, uavhengig av campus. Ingen
kjønnskvotering.
Kandidater:
Valgt:

Valg til følgende verv:
Tilsettingsutvalget region Sør:
Det trengs 1 fast representant og 1 vararepresentant. Valgperiode er 08. oktober 2017
– 31. juli 2018.
Kvotering: Kun representanter fra region nord kan stille, uavhengig av campus. Ingen
kjønnskvotering.
Kandidater:
Valgt:
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Valg til strategigruppen ved HVL (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 81-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
11:20-11:40

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 03: Øvrige mandater
Vedlegg 04: Forhåndsinnmeldte kandidater

Sakspresentasjon:
Til den sentrale strategigruppa trenger vi en studentrepresentant og en vara. Disse
inngår også som studentrepresentanter i «Arbeidsgruppe for utdanning» i
strategiprosessen. Arbeidet er planlagt avslutta våren 2018. I møtene vil styringsgruppa
for strategiprosessen drøfte innhold og form på prosessen, som skal resultere i et
dokument for endelig styrebehandling våren 2018. Det vil være HVL sitt mest sentrale
dokument for å styre virksomheten de kommende årene. Deltakelse i denne prosessen
vil gi studenter mulighet til å markere synspunkter som er viktige for utformingen av et
godt strategidokument.
Vervet er honorert etter statens satser for styrer, råd og utvalg.

Møtetidspunkt og -sted:
Oppstartdato: 27.09 (Det første møtet er i Sogndal). Dette møtet har det blitt gjort
oppnevning til.
Sluttdato: Strategidokumentet er planlagt ferdigstilt våren 2018
Det må påregnes møte minst en gang i måneden. Møtene vil mest sannsynlig bli fordelt
geografisk, men korte møter vil bli avholdt via Skype.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
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Valg til følgende verv:
Strategigruppen til HVL:
Det trengs 1 fast representant og 1 vararepresentant som også stiller på møtene som
observatør/vara. Valgperiode er 08. oktober 2017– 31. juli 2018.
Kvotering: Ingen kvotering.

Kandidater:
Valgt:
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Valg til konsultasjonsorgan for prosjektleder og prosjektgruppe i P3
Administrativ organisering (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 82-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
11:40-12:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 03: Øvrige mandater
Vedlegg 04: Forhåndsinnmeldte kandidater

Sakspresentasjon:
Hensikten med stillingene er at diverse prosjektgrupper i prosjekt P3 Administrativ
organisering kan konsultere studentrepresentanter i prosessen med å utvikle og
organisere HVL sine administrative tjenester. Det vil være aktuelt å konsultere
studentene når det gjelder studentrettede administrative tjenester.
Vervet er honorert etter statens satser for styrer, råd og utvalg.
Møtetidspunkt og -sted:
Dette er et midlertidig prosjekt som har flytende møtebehov. Det vil derfor være behov
for å kunne konsultere representantene fortløpende ettersom prosjektgruppene har
fremdrift i arbeidet. Når dette vil skje er avhengig av fremdriften i hver enkelt
prosjektgruppe. Prosjektgruppene er derfor avhengige av selv å kunne avtale møter
med studentrepresentantene. Arbeidet studentrepresentantene skal være med på vil
gå fra ca. midten av oktober til ca. midten av november, og valgperiode er satt til
oktober 2017 – desember 2017.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
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Valg til følgende verv:
Konsultasjonsorgan for prosjektleder og prosjektgruppe i P3 Administrativ organisering:
Det trengs 3 faste representanter og 3 vararepresentanter. Valgperiode er 08. oktober 2017 –
31. desember 2017.
Kvotering: Ingen kvotering. Det ses imidlertid på som hensiktsmessig at de valgte studentene
har god kjennskap til studenthverdagen i nærregionene.

Kandidater:
Valgt:
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Valg til valgstyret (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 83-17

Saksansvarlig: Bjørn-André Bekkevold
Tidsramme:
12:00-12:15

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 03: Øvrige mandater
Vedlegg 04: Forhåndsinnmeldte kandidater

Sakspresentasjon:
Valgstyret har ansvar for å finne kandidater til valg til Studenttinget, arbeidsutvalget til
Studenttinget og valg der Studenttinget er valgforsamling. Valgstyret har ansvar for den
praktiske gjennomføringen av valg, og for utregning og sikring av valg i samråd med
kontrollkomitéen.
I tiden fremover skal Studenttinget gjennomføre et nytt urnevalg og velge nye
representanter. For å kunne gjennomføre dette trenger vi dyktige kandidater som
stiller til valg. Valgstyret skal være med i rekrutteringsprosessen og få studenter til å
stille. Det er viktig at vi får på plass et valgstyret som kan bidra og samarbeide med
Arbeidsutvalget til å finne representanter til Studenttinget.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
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Valg til følgende verv:
Valgstyret til Studenttinget på Vestlandet
Det trengs 5 faste representanter. Valgperioden for vervene er fra 08. oktober 2017 – 28.
februar 2018.
Kvotering: Det kvoteres på campus. 1 representant fra Førde, 1 representant fra Sogndal, 1
representant fra Haugesund og 2 representanter fra Bergen. Det er allerede valgt 1
representant fra Stord og 1 representant fra arbeidsutvalget.

1 representant Førde
Kandidater:
Valgt:

1 representant Sogndal
Kandidater:
Valgt:

2 representant Bergen
Kandidater:
Valgt:

1 representant Haugesund
Kandidater:
Valgt:
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Valg til komité for Integreringsprisen VT Vest (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 84-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
12:15-12:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Valgreglement
Vedlegg 03: Øvrige mandater
Vedlegg 04: Forhåndsinnmeldte kandidater
Vedlegg 12: Mandat for tildelingskomiteen for Integreringsprisen i Velferdstinget Vest
Sakspresentasjon:

Hausten 2017 skal Integreringsprisen delast ut for tredje gong, og i den samanheng skal
det setjast ned ein komité som saman skal vurdere søknadane.
Komiteen skal bestå av totalt sju representantar der ein representant valt frå kvar av
institusjonane som bidreg økonomisk (UiB, NHH, HVL og NLA) der minst to av desse må
vere studentar, ein representant valt av arbeidsutvalet i Velferdstinget Vest, ein
representant valt av Kulturstyret og ein representant valt av Studentidrettsrådet.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.

Valg til følgende verv:

Komité for Integreringsprisen VT Vest:
Det trengs 1 fast representant og 1 vararepresentant. Valgperiode er 08. oktober 2017– 30.
november 2017.
Kvotering: Ingen kvotering.

Kandidater:
Valgt:
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Resolusjon: Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 85-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
12:30-13:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 05: Resolusjon: Økt stipendandel på reisestøtte ved utveksling
Vedlegg 06: «Sparer 67 millioner på kutt i reisestipend»
Vedlegg 07: https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/kd.pdf
Vedlegg 08: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Hvormye/reisestipend---utenfor-norden/

Sakspresentasjon:
I Statsbudsjettet for 2017 ble stipendandelen av reisestøtten ved utveksling redusert
fra 70 til 35 prosent fra og med undervisningsåret 2017-2018. Det er en uheldig trend
at studentrettigheter som har blitt opparbeidet over tid og et insentiv for å få studenter
til å velge utvekslingsopphold svekkes. Flere studenter bør ha et utvekslingsopphold
som en del av utdanningen sin, og da er det viktig å ikke legge ekstra hindringer på
studentenes muligheter til å utvide sine kulturelle og akademiske horisonter. Vi må
likevel se dette kuttet i stipendandelen av reisestøtten i sammenheng med andre
økonomiske rettigheter og insentiver studentene har. Samtidig som de økonomiske
retningslinjene for reisestøtte ble endret ble opptrappingen til 11 måneders
studiestøtte innført. Denne opptrappingen skjer med forbehold om at Stortinget
bevilger penger til dette i statsbudsjettet hvert år. Ved å sette et press på å tilbakeføre
stipendandelen av reisestøtten til 70 prosent kan dette bli brukt som et
forhandlingskort mot å bevilge penger til 11 måneders studiestøtte eller andre
budsjettposter som omhandler studenter.

Arbeidsutvalgets innstilling er delt:
Følgende innstiller at resolusjonen vedtas: Bjørn André Bekkevold, Frida Bjørlo Øien,
Halvor Kasland, Jonas Oliver Hui Dahl, Kjersti Hatlestad
Følgende innstiller at resolusjonen ikke vedas: Tom Lund-Andersen
Følgende var ikke tilstede under innstillingsmøtet: Are Bødal

For:

Mot:

Avholdende:
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Resolusjon: Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning
(V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 86-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
13:00-13:25

Vedlegg til saken:
Vedlegg 09: Resolusjon: Nei til forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

Sakspresentasjon:

Regjeringen har nå sendt ut en høring hvor de presenterer en lovendring som skal forby
ansiktsdekkende plagg ved alle utdanningsinstitusjoner. Dagens praksis er at alle
skoler/barnehager/høgskoler/universitet selv kan vedta et forbud dersom det sees på
som nødvendig. Arbeidsutvalget har etter diskusjonssaken fra forrige møte laget en
resolusjon på hva vi foreslår at Studenttinget på Vestlandet skal mene om denne saken.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at resolusjonen vedtas.

For:

Mot:

Avholdende:
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Resolusjon: Miljøfyrtårn (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 87-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
13:25-13:45

Vedlegg til saken:
Vedlegg 10: Resolusjon: Miljøfyrtårn
Kilde 01: https://www.miljofyrtarn.no/

Sakspresentasjon:
Før fusjonen 01.01.2017 var alle campus, bortsett fra Bergen Miljøfyrtårn. Nå som vi har
fusjonert mener vi at alle campus må bli miljøfyrtårn, slik at Høgskolen på Vestlandet kan bli
sett på som en aktør som jobber for miljøet.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at resolusjonen vedtas

For:

Mot:

Avholdende:
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Valg til Studenttinget (O)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 88-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
14:30-14:40

Orienteringssak – valg til Studenttinget
Det nærmer seg valg til Studenttinget på Vestlandet. I den forbindelse vil
Arbeidsutvalget informere dere om hva vi tenker rundt saken.
Arbeidsutvalget ser på 24. november til 1. desember som en aktuell uke å arrangere
valget på. Valget skal vare i én uke og slik vi ser det så skal det passe bra. Vi ser nå på
ulike måter å organisere valget på når det gjelder valgsystemer. Per dags dato ser det
ut til at det vil være mulig å gjennomføre et felles valgsystem i Canvas.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Verneombud for studenter (D)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 89-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
14:40-15:10

Verneombud for studenter – Diskusjonssak innsendt av Øyvind Hatland
Sakspresentasjon
Etter noen år på denne høgskolen har jeg observert en del ugunstige forhold i
læringsmiljøet til meg og mine medstudenter. Dette oppfatter jeg ikke er et
enkeltproblem, men en gjentakende utfordring vi står over. Dette er etter min mening
noe av det studentene klager mest om, men likevel skjer det fryktelig lite. Jeg tror
mangelen på et formelt ansvar er en del av årsaken til at vi er der vi er i dag.
Som studenter er vi ikke dekket av arbeidsmiljøloven, men vi er ikke uten rettigheter
heller. UH-loven §4-3 gir oss en del rettigheter angående læringsmiljøet. Det er
håndhevingen av denne paragrafen jeg primært ønsker en gjennomført løsning på, som
vil tåle tidens tann.
Forslag til løsning: Opprette et studentverneombud etter modell fra arbeidslivet, denne
studenten vil ta del i HMS-arbeidet på høgskolen, utføre vernerunder og forebyggende
arbeid i samarbeid med høgskolens hovedverneombud, komme med innspill og
anbefalinger ved bygging av nye studiearbeidsplasser og påpeke feil og mangler ved
høgskolens læringsmiljø.
Hvis studenttinget skulle ønske en slik løsning er det nødvendig å sikre forankring i
organisasjonen og kompetanseheving for det arbeidet som skal utføres. Jeg har vært i
kontakt med Studentombudet for å høre hvilken rolle han kunne tenke seg i denne
sammenhengen. Han er positiv til å ha opplæringsansvar, eventuelt i samarbeid med
andre. Han er også villig å ha personalansvar hvis studentverneombudet plasseres
organisatorisk under studentombudets kontor.
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Diskusjon
-

Hvor og hvordan bør studentverneombudet organiseres?
Skal det være et studentverneombud per campus?
Hvordan bør studentverneombud utpekes?
Hvor lenge skal de sitte i vervet/stillingen?
Ønsker studenttinget en slik ordning innført?

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Organisasjonskurs: Giratur (O)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 90-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
15:10-15:20

Sakspresentasjon:

Organisasjonskurs: Giratur er et kurs som tar sikte på å rekruttere, lære opp og
engasjere studenter til å bli involvert i studentorganisasjonene på høgskolen, og da
spesielt til studentpolitiske roller og verv. Kurset har opprinnelse i det gamle
studentdemokratiet ved det som var Høgskolen i Bergen sine studentråd sitt
organisasjonskurs 1 (OK1).
Nytt fra i år av skal kurset inkludere alle studenter ved HVL. I år har alle regionene blitt
invitert, og man har satt av plasser til alle studiestedene, slik at alle regionene vil dra
nytte av kurset. Det har derimot ikke hatt en god nok ansvarsdelegering fra starten av.
Ansvarsforholdet mellom studentrådene i Bergen og Studenttinget har ikke kommet
godt frem etter Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen overgang til Studenttinget
på Vestlandet.
Det har nylig kommet én reaksjon på at kurset mangler en tydelig delegering av ansvar.
Det er beklagelig at det ikke har eksistert et tydelig mandat til en eventuell
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen* som så langt i år har arbeidet med utforming og
planlegging av kurset har jobbet i god tro, og nåværende arbeidsutvalg har ikke
tidligere mottatt negative tilbakemeldinger rundt årets kurs. En ser nå at det burde ha
vært en tydelig ansvarsfordeling fra starten av. Vi stiller oss bak arbeidet som har blitt
gjort så langt, og håper at Studenttinget stiller seg positiv til at arbeidet fortsetter.
Arbeidsutvalget vil følge tett opp videre planlegging av organisasjonskurset, og se til at
det holder den kvaliteten en bør forvente.

*Arbeidsgruppen: Tidligere arbeidsutvalgsmedlem Øyvind Hatland, deretter nåværende
arbeidsutvalgsmedlem Kjersti Hatlestad og studentrådsledere- og nestledere i Bergen.
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Behandling av vedtekter (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 91-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
15:20-16:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 11: Vedtektene til Studenttinget på Vestlandet

Sakspresentasjon:
Etter diskusjonen på ST 4/17 foreslår arbeidsutvalget å redusere antall faste
studenttingsrepresentanter fra 28 til 20. Det er også lagt inn to ulike forslag til antall
vararepresentanter, henholdsvis 20 og 32. Antall vararepresentanter bør sees i
sammenheng med inkludering, ivaretakelse og representasjon.

Forslag 1, 2 og 3 må sees i sammenheng og anbefales votert i bolk.
Forslag 1A og 1B omhandler reduksjon av faste representanter til 20, men gir to ulike
alternativer til antall vararepresentanter.
Forslag 2 og 3 er foreslått for å ivareta forslag 1A og 1B.
Forslag 4 omhandler vedtaksdyktighet, og er et uavhengig forslag.

Forslag til vedtak:
Samtlige eventuelt vedtatte endringer i denne saken trer i kraft 01.01.2018.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at forslaget blir vedtatt.

For:

Mot:

Avholdende:
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Forslag 1A «Samansetting»
Type forslag: Endringsforslag
Forslagstiller: Arbeidsutvalget
Hvor: § 2-1 (1)
Eksisterende tekst: «Studenttinget i sin heilskap er samansett av 28
faste representantar, inntil 28 vararepresentantar, inntil to deltakande observatørar,
eit arbeidsutval beståande av 7 medlemar, og ein kontrollkomité beståande av tre
medlemar samt tilhøyrande varaer»
Ny tekst: «Studenttinget i sin heilskap er samansett av 20 faste representantar,
inntil 32 vararepresentantar, inntil to deltakande observatørar, eit arbeidsutval
beståande av 7 medlemar, og ein kontrollkomité beståande av tre medlemar samt
tilhøyrande varaer»

Forslag 1B «Samansetting»
Type forslag: Endringsforslag
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Hvor: § 2-1 (1)
Eksisterendetekst: «Studenttinget i sin heilskap er samansett av 28
faste representantar, inntil 28 vararepresentantar, inntil to deltakande observatørar,
eit arbeidsutval beståande av 7 medlemar, og ein kontrollkomité beståande av tre
medlemar samt tilhøyrande varaer»
Ny tekst: «Studenttinget i sin heilskap er samansett av 20 faste representantar,
inntil 20 vararepresentantar, inntil to deltakande observatørar, eit arbeidsutval
beståande av 7 medlemar, og ein kontrollkomité beståande av tre medlemar samt
tilhøyrande varaer»
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Forslag 2 «Samansetting»
Type forslag: Endringsforslag
Forslagstiller: Arbeidsutvalget
Hvor: § 2-1 (2)

Eksisterende tekst: «Studenttingsmøtet i sin heilskap er samansett av
28 representantar, inntil to deltakande observatørar, eit arbeidsutval beståande av
7 medlemar, eit møtesekretariat og ein kontrollkomité.»

Ny tekst: «Studenttingsmøtet i sin heilskap er samansett av 20 representantar, inntil
to deltakande observatørar, eit arbeidsutval beståande av
7 medlemar, eit møtesekretariat og ein kontrollkomité.»

Forslag 3 «Representantfordeling»
Type forslag: Endringsforslag
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Hvor: § 2-2
Eksisterende tekst: «Dei 28 representantane i Studenttinget skal veljast i tre valkrins,
ein valkrins frå kvar region. Representantane er fordelt etter følgjande nøkkel: 25% frå
region Nord, 50% frå region Midt og 25% frå region Sør. Det skal vere inntil like mange
nummererte vararepresentantar som representantar frå kvar region.»
Ny tekst: «Representantar i Studenttinget skal veljast i tre valkrinsar, ein valkrins frå
kvar region. Representantar er fordelt etter følgjande nøkkel: 25% frå region Nord, 50%
frå region Midt og 25% frå region Sør.»

Arbeidsutvalgets innstilling er delt:
Følgende innstiller at forslag 1A, forslag 2 og forslag 3 vedtas samlet: Halvor Kasland
Følgende innstiller at forslag 1B, forslag 2 og forslag 3 vedtas samlet: Bjørn-André
Bekkevold, Frida Bjørlo Øien, Jonas Oliver Hui Dahl, Kjersti Hatlestad og Tom LundAndersen
Følgende var ikke tilstede under innstillingsmøtet: Are Bødal

For :

Mot :

Avholdende:
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Forslag 4 «Ordinære møte»
Type forslag: Endringsforslag
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Hvor: § 4-1 (2), linje 156
Eksisterende tekst: «Minst 16 av dei røysteføre må vere til stades.»
Ny tekst: «Minst 2/3 av dei røysteføre må vere til stades.»

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at forslag 4 vedtas.

For:

Mot:

Avholdende:
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Møteplan 2018 (V)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 92-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
16:00-16:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg 11: Vedtektene til Studenttinget på Vestlandet

Sakspresentasjon:
For å være tidlig ute med planleggingen trenger arbeidsutvalget en forutsigbar møteplan.
Forslagene som kommer frem i sakspapirene er utarbeidet etter diskusjoner i arbeidsutvalget
basert på tidsforbruk, fremkommelighet, geografisk spredning og økonomi.
Møteplan for konstituerende møte 2018
Forslag til vedtak:
ST 1/18
26.-28. januar
Bergen
Arbeidsutvalget innstiller på at forslag til møteplan for konstituerende møte vedtas.
Tentativ møteplan for 2018
Forslag til vedtak:
Forslag 1A
ST 2/18
9.-11. mars
ST 3/18
4.-6.
mai
ST 4/18
31. august. – 2. september
ST 5/18
5. - 7. oktober
ST 6/18
9.-11. november

Førde/Sogndal
Bergen
Bergen
Stord/Haugesund
Bergen

Forslag 1B
ST 2/18
ST 3/18
ST 4/18
ST 5/18
ST 6/18

Bergen
Bergen
Bergen
Bergen
Bergen

9.-11.
mars
4.-6.
mai
31. august. – 2. september
5. - 7. oktober
9.-11. november

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at forslag 1A for tentativ møteplan for 2018 vedtas.
For:

Mot:

Avholdende:
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Eventueltsaker (O/D)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 93-17

Saksansvarlig: Are Bødal
Tidsramme:
16:30-16:45

Eventueltsaker – Orienterings/diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Sakspresentasjon:
Saker må meldes opp og voteres inn under møtekonstitueringen.
Alle eventueltsaker må være orienterings- eller diskusjonssaker, da det ikke kan gjøres
vedtak i eventueltsaker.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienterings- og diskusjonssaker.
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Møteevaluering (D)
Møtedato:
07.10.17
Saksnummer: 94-17

Saksansvarlig: Bjørn-André Bekkevold
Tidsramme:
16:45-17:00

Møteevaluering – Diskusjonssak
Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker, men det vil være mulig å stille spørsmål og
diskutere saken.

Sakspresentasjon:
For å evaluere møtene i Studenttinget er det ønskelig at ST gjennomfører
møteevaluering. Møteevalueringen blir holdt med alle møtedeltakere til stede.
Vi gjør oppmerksom på at dette er møteevaluering, som gjennomføres for å forbedre
gjennomføringen av fremtidige møter, og at møtets deltakere er bevisste på dette og
dermed skiller sak og person.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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