Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 06/17

Telefon: 55 56 67 77
E-post: studenttinget@hvl.no

Kopi:
Studentrådene
Studentombodet
Sammen/Saman
Regionrådene
Studentersamfund
NSO
Studentmedia

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

Møteinnkalling
Møtestart:
Møteslutt:
Omvisning:
Sted:

Lørdag 11.11.2017 klokken 11:30
Lørdag 11.11.2017 klokken 19:00
Søndag 12.11.2017 klokken 10:00
Campus Haugesund

Studenttingsrepresentanter bes om å melde seg på via følgende link:
Påmelding representanter
Andre som vil delta på ST 6 bes om å melde seg på via følgende link:
Påmelding andre
Ønsker du å stille som kandidat til noen av vervene kan du finne mer informasjon på
http://stvl.no/blimed/. Kandidatur meldes i dette skjemaet: Kandidatskjema

Eventuelle matallergier må oppgis i påmeldingskjemaet. Dersom du ikke har anledning til
å stille på møtet må du også fylle inn skjemaet slik at arbeidsutvalget kan kalle inn vara.
MB: Skal du være med på julebord? Husk pent tøt.
Studenttingsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende styringsdokumentene.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget ved Studenttinget
Jonas Oliver Hui Dahl, leiar
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Dagsorden
Lørdag:
11:30 – 11:40

ST 95-17 – Møtekonstituering

11:40 – 12:00

ST 96-17 – Orienteringer

12:00 – 12:20

ST 97-17 – Handlingsplan for 2017

12:20 – 12:40

ST 98-17 – Valg

12:40 – 13:30

Lunsj

13:30 – 13:50

ST 99-17 – Regnskap 2017

13:50 – 14:10

ST 100-17 – Budsjettsøknad 2018

14:10 – 15:10

ST 101-17 – Budsjett 2018

15:10 – 15:20

Pause

15:20 – 15:40

ST 102-17 – Grupperoms reservasjon

15:40 – 16:00

ST 103-17 – Obligatorisk oppmøte som arbeidskrav

16:00 – 16:20

ST 104-17 – Høring: Endringsforslag universitets- og høyskoleloven

16:20 – 16:40

ST 105-17 – Høring: Forslag om endringar i opptaksforskriftra

16:40 – 17:00

Pause med frukt

17:00 – 17:20

ST 106-17 – Resolusjon: Slå sammen tillitsvalgte og fagutvalgte

17:20 – 17:40

ST 107-17 – Resolusjon: Sikring av studentenes meninger i
midtveisevalueringene

17:40 – 18:00

ST 108-17 – Resolusjon: Økning av SAIH-tieren

18:00 – 18:30

ST 109-17 – Behandling av styringsdokument: Valgreglement

18:30 – 18:50

ST 110-17 – Eventuelt

18:50 – 19:00

ST 111-17 – Møteevaluering

Søndag:
10:00 – 12:00

Omvisning på campus Haugesund

12:00 – 12:30

Lunsj
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Saksliste
Studenttinget på Vestlandet skal på møte ST06/17 behandle følgende saker:

Sak. nr

Navn på sak

Saken var
sist oppe

Møtekonstituering

Orientering
Vedtak
Diskusjon
V

ST 95-17

Vedlegg

ST 96-17

Orienteringer

O

ST 05-17

1

6

ST 97-17

Handlingsplan for 2017

O

ST 04-17

2

7

ST 98-17

Valg

V

ST 05-17

3

8

ST 99-17

Regnskap 2017

O

ST 04-17

4

9

ST 05-17

Sidetall

4

ST 100-17 Budsjettsøknad 2018

O

4,5,6

10

ST 101-17 Budsjett 2018

V

4,5,6

11

ST 102-17 Grupperomsreservasjon

D

7

12

ST 103-17 Obligatorisk oppmøte som

D

13

arbeidskrav
ST 104-17 Høring: Endringsforslag universitets-

V

8

14

V

9

15

V

10

16

V

11

18

og høyskoleloven
ST 105-17 Høring: Forslag om endringar i
opptaksforskriftra
ST 106-17 Resolusjon: Slå sammen tillitsvalgte
og fagutvalgte
ST 107-17 Resolusjon: Sikring av studentenes
meninger i midtveisevalueringene
ST 108-17 Resolusjon: Økning av SAIH-tieren

V

19

ST 109-17 Behandling av styringsdokument:

V

ST 05-17

21

ST 110-17 Eventuelt

O/D

ST 05-17

24

ST 111-17 Møteevaluering

D

ST 05-17

25

Valgreglement
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Møtekonstituering (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST95-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
11:30 – 11:40

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:
godkjennes som protokollfører
FOR

MOT

AVHOLDENDE

Behandling av innkalling:
Arbeidsutvalget innstiller at innkallingen godkjennes
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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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:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST96-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
11:40 – 12:00

Vedlegg til saken:
Vedlegg 1: 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. Følgende
organisasjoner har fått skriftlig beskjed om at de kan sende inn orientering:









Arbeidsutvalget
Studentene i Høyskolestyret
Studentene i STVL som sitter i råd, styrer og utvalg.
Studentrådene ved AIØ, AHS, AL, Stord, Haugesund og Sogndal
Velferdstinget Vest, Sammen
Studentersamfunnet i Haugesund, Stord, Førde
Bergen Teknikersamfunn, Kronbar
Studenthuset Meieriet

Sammen og NSO har gitt beskjed at de ikke kan sende orientering spesifikt til oss, deres
orienteringer er hentet fra andre sakspapirer.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Handlingsplan 2017 (O)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST97-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
12:00 – 12:20

Vedlegg til saken:
Vedlegg 02: Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2017
Handlingsplanen 2017 har vært både ambisiøs og nyttig. Arbeidsutvalget har lagt den til
grunn i mye av arbeidet høsten 2017. Som kommentert i vedlegg 2 har planen på noen
områder vært noe ambisiøs, da hverken ny fakultetsstruktur eller store deler av den
administrative strukturen er iverksatt.
Handlingsplanen har sammen med prinsipprogrammet lagt et godt politisk grunnlag for
oss å jobbe ut i fra, og vi føler at vi har kommet godt i gang med store deler av
handlingsplanens punkter. Vi ser imidlertid at flere av punktene vil ta lengre tid og må
sees på som langsiktige mål. Selv om handlingsplanen på noen punkter har vært
ambisiøs mener vi at det har bidratt til økt fokus på strategiske og langsiktige mål for de
ulike punktene. Vi vil ta med oss disse erfaringene i utarbeidelsen av forslag til
handlingsplan for 2018.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Valg (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST98-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
12:20 – 12:40

Vedlegg til saken:
Vedlegg 03: Kandidatskjema

Sakspresentasjon:
Studenttinget på Vestlandet(STVL) er valgkrets for en rekke sentrale råd, styrer og utvalg ved
Høgskulen på Vestlandet.

ST98.1 Tilsetningutvalg for instituttledere og andre aktuelle
lederstillinger
1. representant og 1. vara
Virkeperiode: 1. november 2017 – 31. juli 2017
Tilsetningutvalget for lederstillinger skal foreta det formelle valget om hvem som skal
tilbys en gitt lederstilling, dette gjøres med bakgrunn i innstillingene fra
innstillingsutvalget. Det er ikke mulig å sitte i både innstillingsutvalget og
tilsetningsutvalget. Tilsetningsutvalgets møter vil bli gjennomført digitalt via Skype.
Kandidater:
Valgt:

ST98.2 Kontrollkomité i STVL
1 representanter
Virkeperiode: Til og med siste møtet vårsemesteret 2018
Studenttinget skal ha ein kontrolkomité. Kontrollkomiteen skal vere samansett av tre
medlemar. Kontrollkomitéen skal ha tilsvarande mange nummererte varamedlemar.
Kontrollkomitéen si hovudoppgåve er å sikre at studenttingsmøte og møte i
arbeidsutvalet vert gjennomført i samsvar med gjeldande styringsdokument.
Kontrollkomitéen skal motta sakspapir og protokoll til møte i Studenttinget og
arbeidsutvalet. Dersom det oppstår usemje kring tolking av styringsdokument skal
kontrollkomitéen si tolking leggjast til grunn. Studenttinget kan overprøva
kontrollkomitéen si tolking med kvalifisert fleirtal.
Kandidater:
Valgt:
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Regnskap 2017 (O)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST99-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
13:30 – 13:50

Vedlegg til saken:
Vedlegg 04: Regnskap 2017

Sakspresentasjon:
Vi er i november og regnskapet for 2017 er snart i mål. Vi har etter beste evne prøvd å
forholde oss til budsjettet som ble lagt for 2017 der det er rettmessig å gjøre det. Noen
utfordringer har det vært da budsjettet ikke har tatt høyde for alle kostnader som har
oppstått i løpet av kalenderåret.
Alt i alt ser regnskapet for 2017 ut til samsvare med budsjettet på de aller fleste
postene og også totalt sett. Noen avvik har det vært, de vil være forklart i vedlegget.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Budsjettsøknad 2018 (O)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST100-17

Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Tidsramme:
13:50 – 14:10

Vedlegg til saken:
Vedlegg 05: Budsjettsøknad 2018

Sakspresentasjon:
På bakgrunn av diskusjonssaken om samarbeidsavtalen på ST-4 ligger det i
dag til grunn at samarbeidsavtalen ikke skal binde tildelingsmidlene fra
høgskolen til et fast beløp. Etter en dialog med høgskolen har de invitert
oss til å sende inn en søknad til årets budsjettprosess. I den anledning har
arbeidsutvalget sendt inn en budsjettsøknad til høgskolen. På grunn av
tidspress har budsjettsøknaden dessverre ikke vært orientert om på et
tidligere studenttingsmøte.
Budsjettsøknaden har en bunnlinje på 2 376 140,- som inkluderer både
drift av Studenttinget og tildelingsmidler til studentråd, linjeforeninger ol.
Arbeidsutvalget mener at den omsøkte bunnlinjen vil være et godt
grunnlag for å kunne drive studentaktivitet på høgskolen dersom den blir
innvilget.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i orienteringssaker.
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Budsjett 2018 (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST101-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
14:10 – 15:10

Vedlegg til saken:
Vedlegg 06: Budsjett 2018

Sakspresentasjon:
Det er det siste ordinære møtet for kalenderåret og nytt budsjett for 2018 skal vedtas, i
henhold til vedtektene, § 6 –1 (1)
Budsjettet for 2018 er i all hovedsak basert på tallene frå regnskapet i 2017, samt nye
utregninger for ST-møter. Vi har i løpet av 2017 bygget oss opp en bedre kunnskap på
hvordan økonomien til Studenttinget faktisk ser ut, og hvor vi trenger penger og ikke.
Ut ifra dette har vi utarbeidet et budsjett som vi mener dekker alle de nødvendige
postene for å drifte STVL på en fornuftig måte. Budsjettet har tatt høyde for bunnlinjen
som vi søker om i budsjettsøknaden til HVL.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Budsjett for 2018 vedtas
Forslag til vedtak:
Budsjettforslag for 2018 vedtas med endringane som kom frem på møtet
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Grupperomsreservasjon (D)
Møtedato:
11.11.2017 – 12.11.17 Saksansvarlig: Jonas Oliver Hui Dahl
Saksnummer: ST102-17
Tidsramme:
15:20 – 15:40

Vedlegg til saken:
Vedlegg 07: Grupperomsreservasjon

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

Sakspresentasjon
Fra 2018 skal Høgskulen på Vestlandet bruke samme landingsside i
kalenderprogrammet TimeEdit. I den anledning har høgskolens arealforvaltning spurt
arbeidsutvalget om innspill til nye felles retningslinjer til reservasjon av grupperom i
TimeEdit. Arbeidsutvalget ønsker å få flere innspill og vil derfor at Studenttinget
diskuterer sine erfaringer og meninger rundt grupperom.
*Vedlagt ligger dagens ordninger for de tre ulike regionene.
Arealforvaltning sitt førsteutkast til retningslinjer:
Forslag til felles mal
Tre dager frem i tid
Inntil tre eller fire timer dagen
Ingen begrensning i antall reservasjoner per uke
Fra og med dagen i dag
15 minutters intervall
15 minutter minimum lengde
Kan booke fra kl. 08:00-23 (max) eller så lenge bygget holder
åpent
Booking åpner kl. 08:00

Diskusjon
-

Forslaget til grupperomsreservasjon som helhet.
Ønsker en 3 eller 4 timer som reservasjonsgrense per dag?
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Obligatorisk oppmøte som arbeidskrav (D)
Møtedato:
11.11.2017 – 12.11.17 Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Saksnummer: ST103-17
Tidsramme:
15:40 – 16:00

Obligatorisk oppmøte som arbeidskrav – Diskusjonssak
Innsendt av Kristoffer Haugeberg

Sakspresentasjon
Som student ved HVL (BLU3) har jeg ved flere anledninger stilt meg kritisk til
arbeidskrav om 80% obligatorisk oppmøte. Jeg vil anta at årsaken til arbeidskravet er
for å sikre et visst oppmøte på forelesninger, og dermed sikre at flest mulig har et greit
utgangspunkt for å bestå eksamen. Det finnes naturligvis kasussaker hvor arbeidskravet
hindrer studenter å gå opp til eksamen, selv om de har hatt mulighet og anledning til å
komme gjennom pensum på egenhånd. Studenter som blir sykemeldt over lengre tid er
et eksempel. Her sier faglærere at fravær med sykemelding må vurderes, altså skjønn.
Hvorfor skal arbeidskravet hindre disse studentene å gå opp til eksamen?
Videre er noen semestre veldig komprimert, til eksempel barnehagelærerutdanningen
tredjeåret (høst). Undervisningen dette året er delt i to fag med totalt 104 timer,
hvorav bachelorundervisningen er på 37t. Dette betyr at en kan kun være borte 7,5t i
bachelorundervisningen, som vil si en kan være borte en undervisningsdag før en
risikerer å ikke få godkjent arbeidskravet. Dette mener jeg er urimelig.
Avslutningsvis vil jeg også trekke frem hvor paradoksalt et slikt arbeidskrav er. I løpet av
utdanningsløpet har vi gang på gang blitt fortalt at vi må ta ansvar for egen læring. På
en annen side har ikke institusjonen tillit til vår evne til å vurdere læringsutbytte av
forelesninger.

Diskusjon





Hva mener Studenttinget om obligatorisk oppmøte arbeidskravet?
Er det et rimelig arbeidskrav for å vurdere studenters evne til å gå opp til
eksamen?
Hvordan kan regler ved fravær med sykemelding tydeliggjøres? (Per nå baseres
det på skjønn).
Bør dette arbeidskravet videreføres i sin nåværende form?

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller ikke i diskusjonssaker.
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Høring: Endringsforslag til universitets- og høyskoleloven (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST104-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
16:00 – 16:20

Vedlegg til saken:
Vedlegg 08: Høringssvar fra STVL til Endringsforslag til universitets- og høyskoleloven

Sakspresentasjon:
Regjeringen har lagt frem et forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven
Mange av endringene er veldig positive for studentmassen, og vi ønsker derfor å svare på
høringen basert på vedtatt politikk i STVL.
Hovedpunktene i høringen:
-

-

-

Ønsker å innføre at sensorveiledning skal gjennomføres, i motsetning til dagens bør
Institusjonen skal bestemme om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig, i motsetning til
dagens ordning hvor sensor selv bestemmer
Hver enkelt student kan klage på en gruppeeksamen. Selv om man mottar en
gruppekarakter kan hver enkelt student klage, og eventuelle endringer i karakteren vil bare
påvirke klagende student
Ved et vesentlig karakteravvik (to karakterer eller mer) på ny sensur på grunn av klage, vil
utdanningsinstitusjonen selv gå inn å se på hvilket vedtak som er i tråd med de
retningslinjer som er satt i sensorveiledningen.
Institusjonen skal selv få mulighet til å fastsette tilleggskrav ved opptak

Vi har valgt å stille oss bak de fleste forslagene, men ønsker å komme med noen merknader til
enkelte punkter.

Høringens notatet kan leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d25eca21f0b74d41b15e47f7eaeb072d/hor
ingsnotat-om-endringer-i-universitets--og-hoyskoleloven.pdf
Arbeidsutvalgets innstilling:
Høringssvaret vedtas
Forslag til vedtak:
Høringssvar fra STVL til Endringsforslag til universitets- og høyskoleloven vedtas med de
endringene som kom frem på møtet.

FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Høring: Forslag om endringar i opptaksforskrifta (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST105-17

Saksansvarlig: Tom Lund-Andersen
Tidsramme:
16:20 – 16:40

Vedlegg til saken:
Vedlegg 09: Høringssvar fra STVL til Forslag om endringar i opptaksforskrifta

Sakspresentasjon:
Arbeidsutvalget har valgt å komme med et forslag til svar til regjeringens høring om
endringer i opptakskrav. I høringen var det noen saker vi så på som interessante, men
også mye som for oss fremsto som lite relevant for Studenttinget. Vi har svart delvis ut
fra prinsipprogrammet og delvis ut fra egne meninger, og håper at Studenttinget kan ta
stilling både til innspillene vi har kommet med og høringen i sin helhet.
Høringens notatet kan leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/9f048654b4f841ad8582216f6b5bca33/hoy
ring-forslag-om-endringar-i-opptaksforskrifta-pdf.pdf

Arbeidsutvalgets innstilling:
Høringssvaret vedtas

Forslag til vedtak:
Høring: Forslag om endringar i opptaksforskrifta vedtas med de endringene som kom frem på
møtet.

FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Resolusjon: Slå sammen tillitsvalgte og fagutvalgte, velg én
klasserepresentant (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST106-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
17:00 – 17:20

Vedlegg til saken:
Vedlegg 10: Resolusjon: Slå sammen tillitsvalgte og fagutvalgte, velg én klasserepresentant +
Høringssvar fra Studentrådene

Sakspresentasjon:
Arbeidsutvalget har mottatt en resolusjon fra student Øyvind Hatland, hvor han
foreslår å slå sammen arbeidsoppgavene til den tillitvalgte og den fagutvalgte i en
klasse slik at klassen kun har en representant som utfører alle oppgavene tillagt de to
tidligere vervene. I resolusjonen påpekes det at en sammenslåing av arbeidsoppgavene
kan føre til bedre oversikt over og kontinuitet i aktuelle problemstillinger.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Flertallet innstilling er at resolusjonen vedtas
Jonas, Bjørn-André og Halvor
Begrunnelse:
I flere klasser er det i dag lite engasjement rundt det å bare tillitsvalgt. Når man i tillegg
skal finne en student til å være fagutvalg ender man ofte opp med å enten ikke ha
kandidater, eller fagutvalg som ikke har motivasjon eller lyst til det faktiske vervet.
Flere studenter forstår ikke hva rollen til et fagutvalg innebærer, noe som kan føre til
forvirring. Studenter i en klasse kan bli usikre på hvem de skal kontakte med hvilket
problem.
Ved å slå sammen de to vervene blir det mer oversiktlig for den vanlige student, alle
klasser har minst en tillitsvalgt man kan kontakte dersom det skulle være noe. Vi mener
det er en naturlig overlapp mellom de to rollene.

Mindretalets disens innstiller på at resolusjonen avvises
Frida, Kjersti og Tom
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Begrunnelse:
Dette er i dag to forskjellige roller, og to separate verv. Arbeidsoppgavene og
ansvarsområdene er forskjellige, og det kan være ulik motivasjon som ligger bak å stille
til vervene. Mindretallets dissens begrunnes med at vervene kan, og bør,
holdes separerte fordi det kreves andre kvalifikasjoner for de to vervene. Å slå sammen
disse to vervene vil dessuten føre med seg for stor arbeidsmengde for en student å ta
på seg alene. Om en student velger å ta på seg begge vervene står den selvfølgelig fritt
til å gjøre dette slik ordningen er i dag. Det vil også være store forskjeller mellom ulike
studieprogram hvor hensiktsmessig en slik inndeling ville vært, og det vil være
vanskeligere å gjennomføre på noen studieprogram.
Ikke tilstede: Are
Forslag til vedtak:
Resolusjon: Slå sammen tillitsvalgte og fagutvalgte, velg én klasserepresentant vedtas
med de endringene som kom frem på møtet.

FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Resolusjon: Sikring av studentenes meninger i midtveisevalueringene (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST107-17

Saksansvarlig: Frida Bjørlo Øien
Tidsramme:
17:20 – 17:40

Vedlegg til saken:
Vedlegg 11: Resolusjon: Sikring av studentenes meninger i midtveisevalueringene

Sakspresentasjon:
Arbeidsutvalget har mottatt en resolusjon fra student Øyvind Hatland. Resolusjonen
problematiserer dagens gjennomføring av midtveisevalueringer og foreslår en mer
standardisert måte å gjennomføre disse på. Forslaget som fremmes i resolusjonen er i
stor grad basert på hvordan midtveisevalueringer blir gjennomført på
ingeniørutdanningen i Bergen i dag.
En midtveisevaluering er en evaluering som gjennomføres av studenter og som har som
formål å gi tilbakemelding på blant annet undervisning og faglig innhold i emnet.
Gjennomføring av og innhold i midtveisevalueringene varierer i dag i stor grad etter
studieretning og studiested.
Da arbeidsutvalget var uenig i noen av punktene i resolusjonen har vi valgt å skrive et
helhetlig endringsforslag til resolusjonen.
Arbeidsutvalgets innstilling:
Resolusjonen innstilles vedtatt med tre endringsforslag.

Forslag til vedtak:
Resolusjonen vedtas med de endringene som kom fram på møtet

FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Resolusjon: Økning av SAIH-tieren (V)
Møtedato:
11.11.17 – 12.11.17
Saksnummer: ST108-17

Saksansvarlig: Halvor Kasland
Tidsramme:
17:40 – 18:00

Vedlegg til saken:

Hensikt:
At Studenttinget på Vestlandet øker SAIH-tierne ved HVL fra 30 til 40 kr per semester.

Bakgrunn:
SAIH skriver:
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er Norges største
studentbevegelse for internasjonal solidaritet. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av
norske studenters anti-apartheidengasjement, og er en av Norges eldste
bistandsorganisasjoner. Vi mener utdanning er avgjørende for å skape et velfungerende
samfunn og for å bekjempe fattigdom.
SAIH er drevet av studenter og akademikere i Norge for studenter og akademikere i
resten av verden. Grunnvollen til SAIH er lokallagene på universiteter og høgskoler over
hele landet, og våre elleve lokallag arrangerer debatter, seminarer og kampanjer. SAIH
har ikke personlig medlemskap, men har lokallag, studentdemokratier,
universitetsstyrer og student- og akademikerorganisasjoner som
medlemsorganisasjoner. Vi har over femti medlemmer, og Studenttinget Vestlandet er
medlem av SAIH og kan sende én delegat på vårt Årsmøte 2018 28-29. april. Her legges
grunnlaget for SAIH sitt arbeid, og medlemmene kan påvirke organisasjonen.
SAIH-tierne går primært til vårt solidaritetsarbeid. I dag støtter SAIH omtrent tretti
lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i SørAfrika, Zambia, Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua, Colombia og Myanmar. Vi støtter for
eksempel den Zambiske organisasjonen Zambia National Education Coalition (ZANEC),
som jobber for at flere unge skal få tilgang til høyere utdanning. Gjennom ikkevoldelige gatedemonstrasjoner, budsjettanalyser og lobbyarbeid har de skapt politisk
press og holdt myndighetene ansvarlige for den skjeve tilgangen til utdanning i landet,
grunnet høye studieavgifter og utilstrekkelige låne- og stipendordninger. Med
økonomisk støtte fra SAIH lyktes ZANEC i 2016 å få gjennomslag for en ny låneordning.
Ordningen, med et roterende fond der studentene betaler tilbake støtten når de får
inntektsbringende arbeid, vil gjøre det mulig for studenter å finansiere utdannelsen sin.
Med støtte fra SAIH skal ZANEC i tiden fremover jobbe for å øke antall stipender for de
mest marginaliserte studentene.
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I tillegg til å gi utdanningsbistand jobber SAIH med informasjonsarbeid og politisk
påvirkning i Norge og internasjonalt. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har
vakt stor oppmerksomhet, blant annet Radi-Aid hvor vi retter et kritisk blikk mot
bistandskommunikasjon og unyanserte fremstillinger av utviklingsland. Vi har også
oppnådd store politiske gjennomslag de siste årene. Students at Risk-ordningen for
truede studenter som arbeider for demokrati og menneskerettigheter med tre opptak
frem til 2017 er gjennomført, og SAIH har fulgt opp studentene, som gjennom
programmet har fått muligheten til å fullføre sine studier i Norge. Vi har de siste årene
fokusert mer på akademisk frihet, og fremmet behovet for økt satsning på høyere
utdanning i utviklingspolitikken. Her er mer informasjon om noen av våre
suksesshistorier fra de siste årene:






Africa for Norway kampanjen i 2012, med massiv internasjonal oppmerksomhet
frem til 2016. Radiatorprisene har blitt delt ut årlig siden 2013.
2015 – SAIH igangsatte kampanjen Verdens Beste Nyheter i samarbeid med
Spire og Changemaker. Kampanjen har vokst; i 2017 ble 115 000 aviser delt ut.
2016 – SAIH ble valgt til å ha Operasjon Dagsverk-prosjektet med programmer
for fred og rettighetsopplæring i Colombia.
2013 – 2017 Politisk gjennomslag for ordningen for forfulgte studenter
«Students at risk».

Studenters frivillige bidrag over semesteravgiften er en av organisasjonens viktigste
inntektskilder. På 60-tallet bidro studentene med en “SAIH-femmer”. Dette beløpet har
gjennom årene økt. Studentdemokratiene ved UiT, NMBU, NTNU, UiO, UiB og HiOA har
vedtatt å heve bidraget til 40 kroner ved sine læresteder. SAIH ønsker nå å støtte flere
organisasjoner som arbeider med akademisk frihet og studenters rettigheter, og økte
inntekter gjennom SAIH-tierne kan bidra til at dette blir mulig.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Økningen av SAIH-tieren vedtas
Forslag til vedtak:
Studenttinget vedtar at SAIH-tierne ved HVL økes fra 30,- til 40,- kroner per semester.
FOR

MOT

AVHOLDENDE
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Behandling av styringsdokumenter: Valgreglement (V)
Møtedato:
10.11.17-12.11.17
Saksnummer: ST109-17

Saksansvarlig: Bjørn-André Bekkevold
Tidsramme:
18:00 – 18:30

Vedlegg til saken:
Vedlegg: For valgreglement og andre styringsdokumenter:
www.STVL.no/dokumenter

Sakspresentasjon:
Arbeidsutvalget har mottatt et forslag til endring av Valgreglementet. I tråd med
Vedtektene legges forslaget frem for Studenttinget. Arbeidsutvalget sender i tillegg selv
inn et endringsforslag, dette endringsforslaget er en konsekvens av vedtatte endringer i
Vedtektene fra ST05.

Forslag 1:
Type forslag:
Hvor:

Forslagsstiller: Morten Nordvik Hovland
Tilleggsforslag
Valreglementet, §1-3, linje nummer 9 - 16

Begrunnelse:
I forbindelse med ST4 gjennomførte Studenttinget et vedtak om å redusere antall
representanter nødvendig for å anses vedtaksdyktig. Studenttinget må i denne
forbindelse ta innover seg denne problemstillingen, og gjennomføre tiltak for å
forebygge at dette organ befinner seg i en slik situasjon på nytt. Beslutninger om å
redusere antall representanter, øke det relative antall vararepresentanter, samt
signaler om at man må bedre promoteringen av verv som Studenttingsrepresentant
ved urnevalget er tiltak som bidrar til dette. Det tilleggsforslag som her foreligger er
ment å inngå i dette arbeidet for å sikre Studenttingets vedtaksdyktighet.
Ved dagens situasjon vil representantskapet velges inn ved nyåret, før
representantskapet deretter reduseres ved sommerperioden etter hvert som
representanter (i) avslutter sitt studium, (ii) flytter, (iii) skifter skole, (iv) mister
interessen for studentpolitikk, for å nevne noen momenter. Studenttinget vil ved valg
av medlemmer til bl.a. Arbeidsutvalget som utgår fra representantskapet også se en
reduksjon av antall representanter.
Dette medfører at Studenttinget halvveis ut i perioden vil befinne seg i en situasjon
hvor representantskapet reduseres, potensielt sett relativt signifikant. Dette
tilleggsforslag er derfor ment å skape en åpning for at man også kan få en tilførsel av
representanter på dette tidspunktet, hvor avtroppende medlemmer av bl.a.
Side 21 av 25

Sakspapir – Studenttinget på Vestlandet – ST 06/17

Arbeidsutvalget, om valgt ved foregående urnevalg, tiltrer det aktuelle vervet som
Studenttingsrepresentant eller vararepresentant ved vervets slutt. Dette forslag vil
derfor bidra til å gi den fleksibilitet nødvendig til å styrke dette studentpolitiske organ
for potensielle utfordringer i fremtiden

Gammel tekst
"Verv som
representant, arbeidsutvalsmedlem og
kontrollkomitémedlem i Studenttinget
er gjensidig utelukkande. Verv
i arbeidsutvalet til Studenttinget er
gjensidig utelukkande med verv som
studentrepresentant i
Høgskulestyret ved Høgskulen på
Vestlandet, styret i Velferdstinget i
Vest og styret i Studentsamskipnaden
på Vestlandet. Verv i arbeidsutvalet til
Studenttinget, verv i klagenemnda og
verv i skikkavurderingsnemnda er
gjensidigutelukkande. Representanter
i Høgskulestyret er gjensidig
utelukkende med utdanningsutvalget
og FoU-utvalget."

Ny tekst
"Verv
som studenttingsrepresentant, arbeidsutvalsmedlem og
kontrollkomitémedlem i Studenttinget er
gjensidig utelukkande. Verv i arbeidsutvalet til Studenttinget
er gjensidig utelukkande med verv som studentrepresentant
i Høgskulestyret ved Høgskulen på Vestlandet, styret i
Velferdstinget i Vest og styret i Studentsamskipnaden på
Vestlandet. Verv i arbeidsutvalet til Studenttinget, verv i
klagenemnda og verv i skikkavurderingsnemnda er
gjensidigutelukkande. Representanter i Høgskulestyret er
gjensidig utelukkende med utdanningsutvalget og FoUutvalget. Ved valg av en representant ved Studenttinget til
Arbeidsutvalget innvilges representanten en permisjon for
vervets periode. Representanten vil således gjenoppta sitt
verv som representant ved Studenttinget ved AU-vervets
slutt, blir representanten gjenvalgt ved urnevalget i
perioden.»

Ny tekst er markert i rødt
Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at forslaget avvises.
Begrunnelse:
Arbeidsutvalget ser det som lite hensiktsmessig at personer vil sitte permittert og
oppta opptil 7 plasser i Studenttinget i en periode på et halvt år. Utover dette er det en
konflikt i å ha et arbeidsutvalg stille til valg og "konkurrere" mot nye representanter
som skal inn i den perioden nettopp det samme AU sitter i.
Forslag til vedtak:
Forslag 1 avvises

For:

Mot:

Avholdende:
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Forslag 2:
Type forslag:
Hvor:

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valreglementet, §3-4 Representantfordeling, Linje nummer 82 – 6

Begrunnelse:
Hensikten med endringen er å sikre samsvar mellom vedtekter og valgreglement. Gammel tekst
vil ha det til at det er likt antall vara som faste representanter, noe som ikke vil korrelere med
endringene i vedtekter gjort på ST-5. Endringen er ment å fortsatt sikre at vara er nummerert
og samtidig stryke det som tidligere stod om "tilsvarende mange".

Gammel tekst
Det skal veljast ei på førehand bestemt
mengd representantar til Studenttinget på
Vestlandet. 25% av desse skal veljast frå
valkrins nord, 50% frå valkrins midt og 25%
frå valkrins sør. Det skal veljast tilsvarande
mange nummererte vararepresentantar frå
kvar valkrins.

Ny tekst
Det skal veljast ei på førehand bestemt
mengd representantar til Studenttinget på
Vestlandet. 25% av desse skal veljast frå
valkrins nord, 50% frå valkrins midt og 25%
frå valkrins sør. Det skal veljast tilsvarande
mange nummererte vararepresentantar frå
kvar valkrins. Vararepresentantane i kvart
valkrins skal være nummererte.

Ny tekst er markert i rødt
Tekst som er foreslått fjernet er markert med gjennomstrykning

Arbeidsutvalgets innstilling:
Arbeidsutvalget innstiller at forslaget vedtas.

Forslag til vedtak:
Forslag 1 vedtas

For:

Mot:

Avholdende:
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Eventueltsaker (O/D)
Møtedato:
10.11.17-12.11.17
Saksnummer: ST110-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
18:30 – 18:50

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:
10.11.17-12.11.17
Saksnummer: ST111-17

Saksansvarlig: Kjersti Hatlestad
Tidsramme:
18:50 – 19:00

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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