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STUDENTTINGSMØTE ST3/19
Til:
Faste representanter i Studenttinget
Studentrepresentanter i høgskolestyret
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Påmelding
Studentrepresentanter (og eventuelt andre) bes om å melde seg på via påmeldingsskjema.
Eventuelle matallergier eller andre behov må oppgis i påmeldingskjemaet.
Faste representanter som ikke har gitt tilbakemelding anses som ikke-deltakende, og
vararepresentanter vil bli kalt inn i deres sted.

Valg
Ønsker du å stille til noen av vervene som er oppe til valg, finner du mer informasjon her.
Kandidatskjema til AU-valget finner du her. Innkomne AU-kandidatur kan leses her.
Kandidatskjema til øvrige valg finnes her. Innkomne kandidatskjema for disse kan leses her.

Endringsforslag
Har du endringsforslag til sakene? Fyll ut skjema for endringsforslag.
Innkomne endringsforslag kan leses her.
Vel møtt – vi gleder oss til å se deg!
Vennlig hilsen
Arbeidsutvalget ved Studenttinget på Vestlandet
ved Bjørn Olav Østeby, leder
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Forslag til dagsorden og tidsplan
O = Orienteringssak, V = Vedtakssak, D = Diskusjonssak

LØRDAG 27.04.2019, 10:00 – 16:15
START

SAK

MIN

10:00

Møtekonstituering (V)

15

10:15

Orienteringer (O)

15

10:30

Årsrapport, Studenttinget på Vestlandet (O)

20

10:50

Endringsforslag til vedtektene (V)

45

11:35

Pause

15

11:50

Valg til arbeidsutvalget (V)

60

12:50

Lunsj

40

13:30

Øvrige valg (V)

105

15:15

Pause

15

15:30

Offentliggjøring av studenter valgt av Studenttinget (V)

45

16:15

Møteslutt

SØNDAG 28.04.2019, 11:00 – 14:15
START

SAK

MIN

10:00

Omvisning på campus Kronstad

60

11:00

Revidering av retningslinjer for fond (V)

45

11:45

Pause

15

12:00

Resolusjon: Bokhandel på campus (V)

30

12:30

Resolusjon: Utveksling for alle (V)

30

13:00

Pause

15

13:15

Ettergodkjenning av høringssvar (V)

15

13:30

Eventuelt (D)

30

14:00

Møteevaluering (D)

15

14:15

Møteslutt
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Sak

Saksansvarlig

36-19 Møtekonstituering (V)

Bjørn Olav Østeby

36-19 Møtekonstituering (V)
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.
36.1 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.
36.2 VALG AV MØTELEDELSE
Forslag til vedtak:
Øyvind Hatland velges som ordstyrer.
36.3 GODKJENNING AV PROTOKOLLFØRERE
Forslag til vedtak:
Stian André Golden og Kristian Hovd Sjøli godkjennes som protokollførere.
36.4 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Forslag til vedtak:
Bjarne Kattenberg og Marie Rønnevik velges til protokollunderskrivere.
36.5 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Oppmelding av saker til eventuelt.
Forslag til vedtak:
Sakslisten godkjennes med saker meldt opp til eventuelt.
36.6 GODKJENNING AV TIDSPLAN
Forslag til vedtak:
Tidsplanen godkjennes.
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Sak

Saksansvarlig

37-19 Orienteringer (O)

Bjørn Olav Østeby

37-19 Orienteringer (O)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
37.01 Orienteringer

Formål
Orientere Studenttinget om hva som har skjedd siden sist møte.

Sakspresentasjon
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.

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

5

Sak

Saksansvarlig

38-19 Årsrapport, Studenttinget på Vestlandet (O)

Bjørn Olav Østeby

38-19 Årsrapport, Studenttinget på Vestlandet (O)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
38.01 Årsrapport Studenttinget, studieåret 2018/19

Formål
Orientere Studenttinget om arbeidet som er gjort i studieåret 2018/19.

Sakspresentasjon
Dette studieåret er snart omme, og med det ønsker arbeidsutvalget å orientere om arbeidet som
har blitt gjort i perioden. I årsrapporten beskriver vi mye av arbeidet som har blitt gjort. Vi
presenterer det politiske, det organisatorisk og det regionale arbeidet. I rapporten har vi
hovedsakelig jobbet ut ifra handlingsplanen og resolusjoner.

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.
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Sak

Saksansvarlig

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)

Stian Sunde

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
39.01 Vedtekter

Formål
Oppklare definisjonen av et arbeidsutvalgsmedlem.

Sakspresentasjon
Definisjonen av et arbeidsutvalgsmedlem er dårlig skrevet, og KK har tolket definisjonen som at
man må være student også når man sitter i arbeidsutvalget, ikke bare når man blir valgt. I praksis
må derfor en student som er ferdig over sommeren søke seg inn på nytt studie, og søke permisjon
med en gang man har man fått plass. Dette er lite hensiktsmessig, ettersom det er usikkert om man
får studieplass i det hele tatt, og at man tar opp en studieplass som kunne gått til andre.
Vi ønsker derfor å endre definisjonen slik at det presiseres at man må være student for å bli valgt,
slik det står i valgreglementet, men ikke mens man sitter i arbeidsutvalget. AU-medlemmer kan
fortsatt stille til råd og utvalg uten å være registrert student, den endringen ble gjort på ST6.
Gå til neste side for å se endringsforslagene.

Vurdering
Arbeidsutvalget vurderer at forslag 1.1 og 1.2 er de beste forslagene.
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Sak

Saksansvarlig

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)

Stian Sunde

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

1.1

Endringsforslag

§1–3.2 (3)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student eller tidlegare student som
er valt som medlem i arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for
Studenttinget.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Vedtas

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

1.2

Endringsforslag

§1–3.3 (4)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget. Rettane til
medlemer i arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student eller tidlegare student som
er valt som medlem i arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for
Studenttinget. Rettane til medlemer i arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Vedtas
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Sak

Saksansvarlig

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)

Stian Sunde

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

2.1

Endringsforslag

§1–3.2 (3)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget. Medlemmar i
arbeidsutvalget treng ikkje vere studentar gjennom heile sin valperiode.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Avvises

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

2.2

Endringsforslag

§1–3.3 (4)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget. Rettane til
medlemer i arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget. Medlemmar i
arbeidsutvalget treng ikkje vere studentar gjennom heile sin valperiode. Rettane til medlemer i
arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Avvises
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Sak

Saksansvarlig

39-19 Endringsforslag til vedtektene (V)

Stian Sunde

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

3.1

Endringsforslag

§1–3.2 (3)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast en person som er student i
valgsemesteret og som er valt som medlem i arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med
Valreglement for Studenttinget.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Avvises

FORSLAGSNUMMER

TYPE FORSLAG

STED I TEKSTEN

FORSLAGSSTILLER

3.2

Endringsforslag

§1–3.3 (4)

Kontrollkomiteen

OPPRINNELIG TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast ein student som er valt som medlem i
arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med Valreglement for Studenttinget. Rettane til
medlemer i arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
EVENTUELL NY TEKST
Med medlem i arbeidsutvalet til Studenttinget forståast en person som er student i
valgsemesteret og som er valt som medlem i arbeidsutvalet av Studenttinget i samsvar med
Valreglement for Studenttinget. Rettane til medlemer i arbeidsutvalet er regulert i vedtektene.
ARBEIDSUTVALGETS INNTILLING

STUDENTTINGETS VEDTAK

Avvises
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Sak

Saksansvarlig

40-19 Val til arbeidsutvalget (V)

Stian Sunde

40-19 Val til arbeidsutvalget (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
40.01 Kandidatar til arbeidsutvalet (berre elektronisk)

Formål
Velje leiar og medlemer til arbeidsutvalet til Studenttinget på Vestlandet.

40.01 Val til leiar av arbeidsutvalet
Det skal veljast 1 leiar av arbeidsutvalet i Studenttinget på Vestlandet.
Leiar og medlemer av arbeidsutvalet vert honorert tilsvarande lønstrinn 19.
Varigheit: Frå 1. juli 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet
Der Studenttinget kan samanliknast med Stortinget, kan arbeidsutvalet samanliknast med
regjeringa. Studenttinget bestemmer politikken og det er arbeidsutvalet som har ansvar for den
daglege drifta og jobbar med sakane som vedtakast av Studenttinget. Arbeidsutvalet har
kontorplass ved alle campus og er tett på studiemiljøa ved HVL.
Arbeidsutvalet består av totalt syv personar. Fem av desse jobbar i 100% stilling og er frikjøpt frå
sine studiar i valperioden. Dei syv personane skal ha følgjande tilhøyrsle og stillingsfordeling:
-

Førde: 30%
Sogndal: 100%
Bergen: 100%
Bergen: 100%
Bergen: 100%
Stord/Haugesund: 100% + 30%

Leiar må vere ein av 100%-stillingane.
Innstillinga frå innstillingskomiteen kan lesast når denne er klar onsdag 24. april.
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Sak

Saksansvarlig

40-19 Val til arbeidsutvalget (V)

Stian Sunde

Forslag til vedtak:
XX veljast som leiar av arbeidsutvalet i Studenttinget på Vestlandet.

40.02 Val til medlemer av arbeidsutvalet
Det skal veljast 6 medlemer av arbeidsutvalet i Studenttinget på Vestlandet.
Leiar og medlemer av arbeidsutvalet vert honorert tilsvarande lønstrinn 19.
Varigheit: Frå 1. juli 2019 til 31. juli 2020.

Informasjon om vervet
Der Studenttinget kan samanliknast med Stortinget, kan arbeidsutvalet samanliknast med
regjeringa. Studenttinget bestemmer politikken og det er arbeidsutvalet som har ansvar for den
daglege drifta og jobbar med sakane som vedtakast av Studenttinget. Arbeidsutvalet har
kontorplass ved alle campus og er tett på studiemiljøa ved HVL.
Arbeidsutvalet består av totalt syv personar. Fem av desse jobbar i 100% stilling og er frikjøpt sine
studiar i valperioden. Dei syv personane skal ha følgjande tilhøyrsle og stillingsfordeling:
-

Førde: 30%
Sogndal: 100%
Bergen: 100%
Bergen: 100%
Bergen: 100%
Stord/Haugesund: 100% + 30%

Leiar må vere ein av 100%-stillingane.
Innstillinga frå innstillingskomiteen kan lesast når denne er klar onsdag 24. april.

Forslag til vedtak:
XX veljast som medlemer av arbeidsutvalet i Studenttinget på Vestlandet.
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Sak

Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

41-19 Andre val (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
41.01 Kandidatar til andre val

Formål
Velje studentar til å representere studentane eksternt, og internt i styrer, råd og utval ved HVL.

Val til styrer, råd- og utval ved Høgskulen på Vestlandet
41.01 VAL TIL HØGSKOLESTYRET

Det skal veljast 2 faste representantar av ulikt kjønn. Det skal òg vere 4 nummererte
vararepresentantar, 2 for kvar faste representant.
Representantar og vararepresentantar honorerast for møteverksemd etter dei satsar som til ein
kvar tid er satt av Kunnskapsdepartementet.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Styret er det øvste avgjerdstakande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskolestyret har
ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lovar og
reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har satt.
Denne våren skal HVL velje eit heilt nytt høgskulestyre. Det nye styret skal ha 11 representantar,
som er normalmodellen for styresamansetting etter universitets- og høgskulelova.
Høgskolestyret består av fire representantar frå undervisings- og forskingspersonale, to
studentrepresentantar, ein representant frå teknisk/administrativt tilsette og fire eksterne
styrerepresentantar oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

Forslag til vedtak:
13

Sak

Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

XX og XX veljast som faste representantar i høgskolestyret.
XX veljast som vararepresentantar i høgskolestyret.

41.02 KLAGENEMNDA VED HVL

Det skal veljast 2 faste representantar og 2 personlege vararepresentantar til Klagenemnda.
Kjønnskvotering gjeld både faste og vara.
Varigheit: Til og med 31. januar 2020.
Informasjon om vervet
Klagenemnda er eit lovpålagt organ, heimla i universitets- og høgskulelova §5-1.
Klagenemnda har ein oppsett møteplan, men omfanget av vervet avheng av kor mange saker som
kjem inn.
Klagenemnda behandlar ein rekkje saker, mellom anna saker som omhandlar fusk, klager på
enkeltvedtak som t.d. formelle feil på eksamen, skikkasaker etter innstilling frå
skikkavurderingsnemnda, og meir.
Forslag til vedtak:
XX og XX veljast som faste representantar i klagenemnda.
XX og XX veljast som vararepresentantar i klagenemnda.

41.03 LÆRINGSMILJØUTVALET VED HVL

Det skal veljast 6 faste representantar, to frå kvar region (korav ein frå kvart campus i region Nord
og Sør og to frå campus Bergen). Det skal òg veljast 6 personlege vararepresentantar. Det kvoterast
på kjønn og campus på både faste og vara.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Læringsmiljøutvalet skal delta i planlegginga av tiltak vedrørande læringsmiljø, og nøye følgje
utviklinga i spørsmål som angår studentanes sikkerheit og velferd.
Læringsmiljøutvalet skal haldast orientert om klager som institusjonen mottek frå studentar
vedrørande læringsmiljøet, og kan uttale seg om desse forholda.
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Sak

Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

Læringsmiljøutvalet rapporterer direkte til styret og skal kvart år avgi rapport om institusjonens
arbeid med læringsmiljø. Studentane og institusjonen skal ha like mange representantar kvar i
utvalet. Leiar av utvalet veljast kvart år blant vekselvis institusjonens og studentanes
representantar.
Forslag til vedtak:
XX veljast som faste representantar.
XX veljast som vararepresentantar.

41.04 RÅD FOR LIKESTILLING, MANGFALD OG INKLUDERING VED HVL

Det skal veljast 2 faste og 2 vararepresentantar av ulikt kjønn til råd for likestilling, mangfald og
inkludering.
Medlemer av rådet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varighet: 1. august 2019 til 31. juli.2020.
Informasjon om vervet
-

-

Rådet skal hjelpe høgskolestyret og administrasjonen i å vere merksame på forhold som kan
lede til brot på lover og forskrifter som omhandlar likestilling og diskriminering.
Rådet skal foreslå tiltak for å fremje likestilling, mangfald og inkludering og ta initiativ til
utgreiingar om slike tiltak.
Rådet skal vere eit internt kompetanseorgan som hjelp leiinga i saker som angår likestilling,
mangfald og inkludering.
Rådet skal gjennom opplysingsarbeid arbeide for å auke forståinga og engasjementet for
likestilling, mangfald og inkludering ved høgskulen.
Rådet skal følgje med på høgskulens iverksetjing av tiltak for å fremje likestilling, mangfald
og inkludering.
Rådet skal hjelpe administrasjonen ved utarbeiding av planar for likestilling, mangfald og
inkludering, samt ta omsyn til at desse må sjåast i samanheng med øvrig planverk i
institusjonen, som til dømes handlingsplanar for internasjonalisering og universell
utforming.
Rådet har rett til å uttale seg om likestillingsaspekt i tilsettingssaker.
Rådet har rett til å uttale seg om studieplanendringar og oppretting av nye fag kor
likestillingsspørsmål kan kome inn.

Forslag til vedtak:
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Sak

Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

XX og XX veljast som faste representantar til råd for likestilling, mangfald og inkludering.
XX og XX veljast som vararepresentantar til råd for likestilling, mangfald og inkludering.

41.05 SAMHANDLINGSUTVALET VED HVL

Det skal veljast 1 fast representant og 1 vararepresentant til samhandlingsutvalet ved HVL.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Samhandlingsutvalet skal:
-

Gi råd i spørsmål knytt til strategi og overordna relevante problemstillingar og saker.
Gi råd i saker som gjeld rammevilkår og bidra til at samarbeid, samordning og heilskapleg
tankegong blir tatt vare på.
Vere ein pådrivar for saker som kan bidra til at HVL når måla sine.
Stimulere til økt aktivitet og arbeide for å gjere HVL meir synleg.
Gi råd om kvalitetsarbeidet.
Rapportere årleg til styret om verksemda året før, med anbefalingar til tiltak som bør setjast
i verk eller til områder som bør få særleg merksemd.

Les om samhandlingsutvalet her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant og XX veljast som vararepresentant til samhandlingsutvalet
41.06 SKIKKAVURDERINGSNEMNDA VED HVL

Det skal veljast 2 faste representantar av ulikt kjønn til skikkavurderingsnemnda.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Skikkavurderingsnemnda er eit lovpålagt organ, jf. universitets- og høgskulelova §4-10. Nemnda sitt
arbeid er regulert av Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning.
Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukare av ulike tenester ikkje møter
yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.
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Sak

Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

Forslag til vedtak:
XX og XX veljast som medlemer av skikkavurderingsnemnda.

41.07 ARBEIDSGRUPPE FOR FRAMTIDENS BOKKJØP FOR STUDENTER

Det skal velges 3 studentrepresentanter til en arbeidsgruppe for framtidens bokkjøp av studenter.
Varighet: Fra 1. mai 2019 til 1. juli 2019.
Det er en fordel om studentrepresentantene representerer ulike fagmiljøer og campus ved HVL.
Informasjon om vervet
Prorektor for forsking ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på behovet for
campusbokhandel og løsninger for framtidens bokkjøp for studenter ved HVL. I 2017 fikk HVL
rammeavtale med tre leverandører for trykte bøker (VB Bok, Biblioteksentralen og Delbanco), noe
som gjør at verken biblioteket eller tilsatte nå kan bruke de lokale campusbokhandlerne, men skal
kjøpe trykte bøker gjennom leverandørene vi har avtale med. HVL har pr i dag bokhandlere i
lokalene på fire av fem campus.
Arbeidsgruppen har fått et mandat med følgende oppgaver:
-

Undersøke studentenes vaner for kjøp av bøker og læremidler
Undersøke hvilke systemer HVL har pr i dag som kan tilrettelegge for digitale bokkjøp
Redegjøre for hvordan HVL på en effektiv måte kan tilrettelegge for studentenes bokkjøp
Redegjøres for hvilke ordninger andre institusjoner har som tilrettelegger for bokkjøp

Arbeidet skal resultere i et notat som rektoratet kan benytte i videre arbeid med campusutvikling.
Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. juli 2019.
Arbeidsgruppen skal ha følgende sammensetning:
-

Avdelingsleder biblioteket, leder
3 studentrepresentanter
3 faglig ansatte
1 representant fra avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling
1 representant fra biblioteket, sekretær
Forslag til vedtak:
XX veljast som medlemer av arbeidsgruppa.
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Saksansvarlig

41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

Val til interne organ i Studenttinget på Vestlandet

41.08 KONTROLLKOMITEEN TIL STVL

Det skal veljast 3 faste representantar og 3 nummererte vararepresentantar til kontrollkomiteen i
Studenttinget på Vestlandet. Det er geografisk kvotering på vararepresentantane.
Medlemer av Kontrollkomiteen honorerast med 1000 kroner per møtedag.
Varigheit: 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Kontrollkomiteen har som hovudoppgåve å sjå til at møteverksemda i STVL blir utført i tråd med
gjeldande styringsdokument.
Val til Kontrollkomiteen er unnateke §1-2 Vilkår for kandidatar til val i Valreglementet og treng difor
ikkje vere tatt opp til studieprogram eller emne ve HVL for å vere valbare.
Forslag til vedtak
XX veljast som faste representantar til kontrollkomiteen.
XX veljast som vararepresentantar til kontrollkomiteen.

41.09 REGIONRÅD NORD

Det skal veljast 5 medlemer til Regionråd Nord.
Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Regionrådet er et underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere
og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne
studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt
behandle fondssøknadar i sin region.
Mandatet til regionrådet kan lesast her.
Forslag til vedtak:
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41-19 Andre val (V)
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XX veljast som medlemer i Regionråd Nord.

41.10 REGIONRÅD MIDT

Det skal veljast 5 medlemer til Regionråd Midt.
Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Regionrådet er eit underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere
og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne
studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt
behandle fondssøknader i sin region.
Mandatet til regionrådet kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som medlemer i Regionråd Midt.

41.11 REGIONRÅD SØR

Det skal veljast 7 medlemer til Regionråd Sør.
Varigheit: Frå 1. juni 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Regionrådet er eit underordna organ som tilhøyrar Studenttinget, og har ansvar for å implementere
og arbeide med saker vedteke i Studenttinget sin region. Regionrådet skal òg oppnemne
studentrepresentantar for midlertidige arbeidsgrupper som berre gjeld den respektive region, samt
behandle fondssøknader i sin region.
Mandatet til regionrådet kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som medlemer i Regionråd Sør.
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41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

Val av representantar til utval på fakultetsnivå

41.12 TILSETTINGSUTVALET VED FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITSKAP (FHS)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant. Studenten må ha tilknyting til fakultetet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Tilsettingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege
stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at
den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er
gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og
permisjonar.
Les meir om tilsettingsutval her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til tilsettingsutvalet ved FHS.
XX veljast som vararepresentant til tilsettingsutvalet ved FHS.
41.13 TILSETTINGSUTVALET VED FAKULTET FOR INGENIØR- OG NATURVITSKAP (FIN)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant. Studenten må ha tilknyting til fakultetet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Tilsettingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege
stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at
den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er
gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og
permisjonar.
Les meir om tilsettingsutval her.
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41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til tilsettingsutvalet ved FIN.
XX veljast som vararepresentant til tilsettingsutvalet ved FIN.

41.14 TILSETTINGSUTVALET VED FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNS VITSKAP (FØS)

Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant. Studenten må ha tilknyting til fakultetet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Tilsettingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege
stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at
den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er
gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og
permisjonar.
Les meir om tilsettingsutval her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til tilsettingsutvalet ved FØS.
XX veljast som vararepresentant til tilsettingsutvalet ved FØS.

41.15 TILSETTINGSUTVALET VED FAKULTET FOR LÆRARUTDANNING, KULTUR OG
IDRETT (FLKI)
Det skal veljast 1 fast og 1 vararepresentant. Studenten må ha tilknyting til fakultetet.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Tilsettingsutvalet for undervisings- og forskingsstillingar har ansvaret for å tilsette alle i faglege
stillingar ved eit fakultet. Det er utvalet som skal sjå til at tilsettingsprosessen går riktig for seg og at
den best kvalifiserte blir tilsett i stillinga som lysast ut på bakgrunn av dei lovar og forskrifter som er
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41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

gitt. Utvalet skal òg vedta utlysingstekster, opprykkssøknadar, kommisjonsoppnemningar og
permisjonar.
Les meir om tilsettingsutval her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til tilsettingsutvalet ved FLKI.
XX veljast som vararepresentant til tilsettingsutvalet ved FLKI.

41.16 UTDANNINGSUTVALET VED FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITSKAP (FHS)

Det skal veljast 1 fast representant og 1 vararepresentant til utvalet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av
utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at
studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det
systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
Mandatet til utdanningsutvalet ved FHS kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til utdanningsutvalet ved FHS.
XX veljast som vararepresentant til utdanningsutvalet ved FHS.
41.17 UTDANNINGSUTVALET VED FAKULTET FOR INGENIØR- OG NATURVITSKAP (FIN)
Det skal veljast 2 faste representantar og 1 vararepresentant til utvalet. Alle tre nærregionane skal
vere representert.

Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av
utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at
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41-19 Andre val (V)

Stian Sunde

studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det
systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
Mandatet til utdanningsutvalet ved FIN kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX og XX veljast som faste representantar til utdanningsutvalet ved FIN.
XX veljast som vararepresentant til utdanningsutvalet ved FIN.
41.18 UTDANNINGSUTVALET VED FAKULTET FOR ØKONOMI - OG SAMFUNNSVITSKAP (FØS)

Det skal veljast 1 fast representant og 1 vararepresentant til utvalet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Utdanningsutvalet skal gje innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld utvikling og sikring av
utdanningskvaliteten i alle ledd, utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultet, sikre at
studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar, samt følgje opp det
systematiske kvalitetsarbeidet ved fakulteta.
Mandatet til utdanningsutvalet ved FØS kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til utdanningsutvalet ved FØS.
XX veljast som vararepresentant til utdanningsutvalet ved FØS.

41.19 FOU-UTVALET VED FAKULTET FOR HELSE- OG SOSIALVITSKAP (FHS)

Det skal veljast 1 fast representant, masterstudent, til utvalet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
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Forskings- og utviklingsutvalet ved FHS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert
myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.
Mandatet til FoU-utvalet ved FHS kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til FoU-utvalet ved FHS.

41.20 FOU-UTVALET VED FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITSKAP (FØS)

Det skal veljast 1 fast representant og 1 vararepresentant til utvalet.
Medlemer av utvalet honorerast etter staten sine satsar for utvalsgodtgjersle.
Varigheit: Frå 1. august 2019 til 31. juli 2020.
Informasjon om vervet
Forskings- og utviklingsutvalet ved FØS er rådgjevande ovanfor fakultetsleiinga, og har fått delegert
myndigheit til avgjersler i enkeltsaker.
Mandatet til FoU-utvalet ved FØS kan lesast her.
Forslag til vedtak:
XX veljast som fast representant til FoU-utvalet ved FØS.
XX veljast som vararepresentant til FoU-utvalet ved FØS.
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42-19 Offentliggjøring av studenter valgt av
Studenttinget (V)

Saksansvarlig

Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr

42-19 Offentliggjøring av studenter valgt av Studenttinget (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Sakspresentasjon
Arbeidsutvalget for Studenttinget på Vestlandet og sekretariatet operer i dag med en egen
Exceloversikt over alle studenter som er valgt til ulike verv i studentdemokratiet og ved Høgskulen
på Vestlandet. Denne oversikten har frem til nå vært intern og vært publisert for andre på nett.
Spørsmålet er, om tiden er moden for at en slik komplett oversikt gjøres tilgjengelig på nett for alle
interesserte. Arbeidsutvalget tenker at en slik oversikt kan være hensiktsmessig for studenter ved
institusjonen i tilfeller der man som student ønsker å kontakte medlemmer av ulike råd og utvalg.
Dagens oversikt kan uten videre gjøres tilgjengelig, da vi må forholde oss til
personvernforordningen i EU som tredde i kraft 25. mai 2018. Denne forordningen regulerer
hvordan personopplysninger kan lagres og eventuelt publiseres offentlig. Det viktigste
Studenttinget må forholde seg til er følgende:
1. Studenter som stiller til verv må aktivt gi sin tillatelse til at informasjonen lagres og
publiseres.
2. Studenter som er blitt valgt til verv kan når som helst be om å få innsyn i all informasjon om
seg selv som ligger lagret hos organisasjonen.
Dagens interne oversikt inneholder følgende informasjon om den enkelte valgte student:
-

-

-

Mandat
 I de fleste tilfeller «Studentrepresentant» og evt. tilhørende bachelor eller
masterprogram der dette er et krav.
Stilling
 Henholdsvis fast eller vara med eventuell nummerering dersom dette er aktuelt.
Valgkrets
 Spesifisering av hvilken region den aktuelle studenten tilhører.
Kjønn
Valgt eller oppnevnt
 Spesifiserer hvis en person er oppnevnt av arbeidsutvalget før et reelt valg har
blitt gjennomført i Studenttinget.
Valgt
 Spesifiserer det aktuelle møtet representanten ble valgt på.
Valgperiode
 Fra dato til dato.
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Saksansvarlig

Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr

E-post

I tillegg til dette så har vi et eget arkiv med tilsvarende informasjon om de som har sittet i vervene i
de foregående periodene.
Dersom Studenttinget på Vestlandet ønsker at en slik oversikt skal gjøres tilgjengelig på nett så har
arbeidsutvalget utformet et forslag til vedtak som bærer med seg følgende prinsipper (ikke
prioritert rekkefølge):
-

-

-

Gjennomsiktighet
 Den informasjonen som ligger tilgjengelig på nett er den samme informasjonen
som arbeidsutvalget har. Man opererer ikke med noe «skyggedokument» med
ytterligere informasjon som hovedregel.
Nedskalering
 Kun det aller mest nødvendige av informasjon blir tatt med i oversikten.
Arkivoversikt over tidligere perioder fjernes helt.
Tydelighet
 Det skal fremgå tydelig på kandidatskjemaet hvor informasjonen blir liggende
tilgjengelig, og hvor lenge.

Arbeidsutvalgets innstilling
Studenttinget på Vestlandet vedtar at en komplett oversikt over studenter valgt i verv av
Studenttinget blir liggende tilgjengelig på organisasjonens hjemmeside. Dette vedtaket må
oppfylle følgende retningslinjer:
•

•
•

Det skal fremgå av kandidatskjemaet hvilken informasjon som deles, og hvor lenge
den vil ligge publisert på nett. Informasjonen fjernes når valgperioden er over. Dette
er å anse som et krav for å stille til valg med mindre det foreligger særskilte grunner
for at denne informasjonen ikke publiseres. Eksempelvis kan dette være politisk asyl,
lovfestet identitetsbeskyttelse e.l.
Oversikten inneholder kun følgende informasjon: Mandat, Stilling, Navn, Campus,
Valgperiode, E-post.
Den offentlige oversikten fases gradvis inn fra og med urnevalget av nye
representanter til Studenttinget på Vestlandet i høstsemesteret 2019.
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43-19 Revidering av retningslinjer for fond (V)

Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr

43-19 Revidering av retningslinjer for fond (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
43.01 Helhetlig forslag til reviderte retningslinjer for fond

Formål
Revidere retningslinjer for fond.

Sakspresentasjon
Etter en del arbeid med fordeling av søknadsmidler i Regionrådet midt, har vi opplevd noe
problematikk rundt retningslinjene som eksisterer i dag. Dette gjelder uklarheter som gjør hele
prosessen krevende for både søkere og de som behandler søknader. Vi kommer nå med et helhetlig
endringsforslag på retningslinjene. Vi har lagt fokus på å gjøre dokumentet leservennlig ved å
sortere informasjon som gjelder det samme i én paragraf. Dette skal gjøre det enklere for søkere å
forholde seg til setningslinjene når de søker om støtte.

Arbeidsutvalgets innstilling
Retningslinjer for fond vedtas.
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44-19 Resolusjon: Bokhandel på kvart campus ved HVL (V)

Jesper Krusell

44-19 Resolusjon: Bokhandel på kvart campus ved HVL (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Formål
Å få bokhandel på kvart campus ved Høgskulen på Vestlandet.

Sakspresentasjon
I januar deltok arbeidsutvalet i sør, studentrådsleiar Lars Emil Mossefinn (Haugesund) og
studentrådsnestleiar Sigmund Stokken (Stord), på eit møte med SAMAN. På dagsorden sto
bokhandel på campus Stord og Haugesund. I møtet kom det fram at ARK ville avslutte kontakta
med SAMAN og leggje ned bokhandel på begge campusa. I denne samanheng spurde SAMAN dei
lokale studentane , studentråda og campusråda om var ynskjeleg med bokhandel på campusa og
alle konkluderte med dei ynskja bokhandel på kvart campus. I eit seinare campusrådsmøte kom det
fram at rektor ved HVL i eit SAMAN-styremøte hadde sagt at ein ikkje ynskjer bokhandel på
campus. Dette vart ytra utan at ho hadde rådført seg med campusråda i sør i det heile teke.
Det har ikkje skjedd noko i saka på ei stund no, og i dei seinaste møtane i campusråda i sør har det
vore etterspurd statusrapport, men ingen har hatt noko å oppdatere med.
Det nærmar seg no studiestart og campusa i sør lurer på kva som kjem til å skje. For å få fart på
prosessen ynskjer studentråda i region sør, saman med arbeidsutvalet, å ta eit standpunkt i saka.

Resolusjon
Bokhandel på kvart campus ved HVL
For å sikre at studentane har tilgang på undervisningsmateriell som trengs for å bestå en
utdanning ved HVL, krev me at det skal eksistere ein fysisk bokhandel på kvart campus ved HVL.
Studenttinget på Vestlandet meiner at:
•
•

Det er essensielt å ha ein fysisk bokhandel på campus som kan tilby naudsynt
undervisningsmateriell for å bestå ein utdanning ved Høgskulen på Vestlandet.
Å fjerne bokhandel på campus vil hemme studentanes studiekvalitet ved å gjere det
vanskelegare å få tak i fagbøker og anna naudsynt læremateriell.
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44-19 Resolusjon: Bokhandel på kvart campus ved HVL (V)

Jesper Krusell

Arbeidsutvalgets innstilling
Flertallets innstilling: Resolusjonen vedtas.
Dissens ved Ingeborg Q. F. Høimyr:
Jeg vil først stadfeste at jeg i utgangspunktet mener at alle studenter ved HVL skal ha
de samme tilbudene uavhengig av hvor de studerer. Jeg ser det at enkelte campus
har bokhandel og andre ikke skaper en skjevhet i dette prinsippet. Poenget er uansett
at jeg ikke vil kjempe for å ha bokhandel på noen av campusene. Kommer det en tid
der det er snakk om å legge ned alle bokhandlere, så er dette noe jeg vil være for. Det
er flere grunner til dette, og det vil jeg legge fram nå.
Først og fremst ser vi at samfunnet endrer seg med tanke på kjøpekultur. Mange
velger å kjøpe bøker på nett eller brukt av tidligere studenter. I tillegg har vi på alle
campuser tilgang til et godt bibliotek. Biblioteket ved HVL har systemer der faglige
ansatte sender inn pensumlister, så bibliotekarene har oversikt over hvilke bøker de
trenger å kjøpe inn. Jeg ser også for meg at bibliotek-tjenesten kan utvikles og
tilpasses en campus uten bokhandel. Vi studenter har en lang liste med hva vi ønsker
at skal forbedres, og vi er nødt til å begynne å prioritere. Sånn jeg ser det, er
alternativene til en bokhandel på campus såpass velfungerende at det fra min
synsvinkel er bedre å rette fokus mot andre saker.
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45-19 Resolusjon: Utveksling for alle (V)

Saksansvarlig

Bjørn Olav Østeby

45-19 Resolusjon: Utveksling for alle (V)
Innmeldt av Tommy Steindal Tobiassen

Sakspresentasjon
Vi ønsker å gi alle like muligheter til å dra på utveksling. Derfor ønsker vi at alle institutter skal tilby
ferdige emnepakker til alle sine utdanningsløp.
Sånn det er nå, er det mye mer arbeid å dra på utveksling enn det burde. Du må legge opp ditt eget
studieløp på skolen du vil dra til, og enkelte institutter er veldig lite villige til å hjelpe. Det er også
enkelte institutter som kan urovekkende lite om hva skolene de har på listene sine kan tilby, som er
relevant for de studieløpene de har. Det virker også som om at de ikke er interessert i å finne ut av
det heller. Dette gjør at de ikke bidrar til å øke studentmobiliteten, slik det står at de skal gjøre i
strategiplanen til HVL.
Ved å ha ferdige emnepakker til studieløpene gjør det enklere å dra ut. Det skal ikke være masse
arbeid å dra på utveksling, og utveksling skal heller ikke være noe instituttene motarbeider. Det
bidrar de ikke til å øke andelen studenter som drar på utveksling.
Jeg har hørt et par studenter som har fått informasjon om utveksling i 3. semester, når det er
semesteret som er «best» for utveksling. Siden utvekslingsoppleggene er forskjellige fra institutt til
institutt, må det være instituttenes ansvar å informere studentene om utveksling. Helst i løpet av
første semesteret. Men det er varierende kvalitet på dem som er ansvarlig for utveksling ved
instituttene. Ved enkelte institutt er det personer som aktivt jobber motarbeider utveksling. Slik
kan vi ikke ha det.
Det er også noen studieløp som er lagt opp slik at det er veldig vanskelig å dra på utveksling. For
eksempel ved at fag som bygger på norske forskrifter er spredd ut over utdanningsløpet, og som
gjør at hvis en drar på utveksling er det ikke mulig å finne tilsvarende fag hos verts-skolen. Dette
kan føre til at studenter som drar på utveksling, må gå på HVL ett eller to ekstra semester for å ta
fagene de ikke kan ta i utlandet.
Jeg vil også trekke frem at noen gjør en god jobb. Instituttene som gjør det bra, må vise de andre
hvordan det skal gjøres. For eksempel, vil jeg trekke frem institutt for maskinfag. De har ett
semester med bare valgfag, og informerer studentene sine om at dette er når du bør dra på
utveksling hvis du vil ut. Dette må flere få til.
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Sak

Saksansvarlig

45-19 Resolusjon: Utveksling for alle (V)

Bjørn Olav Østeby

Resolusjon
Gi oss studentmobilitet!
Studenttinget ønsker at flest mulig studenter skal dra på utveksling. For å få dette til må
instituttene legge bedre til rette.
Studenttinget på Vestlandet mener at:
•
•
•

Alle institutt skal tilby ferdige utvekslings-emnepakker for alle sine utdanningsløp.
Alle studenter skal, tidligst mulig, få informasjon om utveksling fra sitt institutt.
Studieløpene skal, til en større grad, være tilrettelagt for utveksling.

Arbeidsutvalgets innstilling
Resolusjonen vedtas.
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Sak

Saksansvarlig

46-19 Ettergodkjenning av høringssvar (V)

Stian Sunde

46-19 Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Vedlegg
Høyringsbrev frå Studentrådet FLKI (berre elektronisk)
Høyringssvar frå Studenttinget (berre elektronisk)

Formål
Ettergodkjenne høyringar som er sendt inn utan vedtak i Studenttinget.

Sakspresentasjon
Saka om svar på høyringsbrevet til Studentrådet ved FLKI vart diskutert i Studenttinget på ST2 i
mars. Arbeidsutvalet har i tida etter formulert eit høyringssvar basert på diskusjonen på ST2,
samt tidlegare vedtak i Studenttinget. Arbeidsutvalet tok sikte på å svare på spørsmåla som
vart fremja i høyringsbrevet og i tillegg belyse dei overordna utfordringane kring organisering av
studentråd og framtidas fakultetsråd.
Det kan ikkje gjerast endringar på høyringssvaret då det allereie er sendt inn. Svaret kan lesast i sin
heilskap i vedlegget.

Arbeidsutvalgets innstilling
Høyringssvaret vert vedteke.
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Sak

Saksansvarlig

XX-19 Eventuelt (D)

Bjørn Olav Østeby

XX-19 Eventuelt (D)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Sakspresentasjon
Saker til eventuelt må meldes opp og voteres inn under møtekonstitueringen. Alle eventueltsaker
må være orienterings- eller diskusjonssaker, da det ikke kan fattes vedtak i eventueltsaker.
Unntaket er resolusjoner eller uttalelser som kan behandles som vedtakssak dersom de blir tatt inn
på dagsorden med kvalifisert flertall.

Det fattes ikke vedtak i eventueltsaker.
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Sak

Saksansvarlig

XX-19 Møteevaluering (D)

Bjørn Olav Østeby

XX-19 Møteevaluering (D)
Innmeldt av arbeidsutvalget

Sakspresentasjon
Det åpnes for at møtedeltakere kan evaluere møtet. Vi gjør oppmerksom på at dette er
møteevaluering, der møtedeltakerne kan gi tilbakemelding for å forbedre gjennomføringen av
fremtidige møter, og at møtets deltakere er bevisst på dette og dermed skiller sak og person.

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.
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