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1.0 Presentasjon av dagens situasjon
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Studentdemokratiet ved HVL har enda til gode å fullt ut tilpasse seg endringene høgskolen
har gjennomgått. Det er enda ikke på plass campusovergripende studentråd for fakultetene,
og det er derfor slik at Studenttinget må ta ansvar for valg av studenter til fakultetsråd.
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I dag finnes fire studentråd ved fakultetene, men disse dekker ikke alle studiestedene til HVL.
Det er heller ikke alle studiestedene ved HVL som har sterke studentråd til å representere
studentene ved studiestedet og velge studenter til campusråd. På toppen av det hele
kommer regionrådene som tildeler midler til lokal studentaktivitet i de respektive regionene.
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Instituttene er de minste faglige enhetene ved HVL, men det finnes per i dag ingen
studenttillitsvalgte med ansvar for instituttene. I en framtid hvor det kan tenkes at mer
ansvar og ledelse ved HVL flyttes nedover i organisasjonen må strukturen i
studentdemokratiet kunne dekke behovet for medvirkning også på lavere nivå.
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Studentrådene ved HVL velges i dag ikke ved urnevalg, men består av representanter fra
klassene ved fakultetet. Modellen med klassetillitsvalgte vil ikke fungere like godt på en
høgskole i vekst og hyppig omstilling. Hver ny klasse vil bety nye tillitsvalgte som skal kobles
opp til samme organ. For de største fakultetene gir dette en organisering som er såpass
omfattende at det vil være krevende å ha effektive møter. Arbeidsutvalget ønsker et
studentdemokrati hvor man kan gi tettere oppfølging av de tillitsvalgte gjennom opplæring
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og små avstander til der beslutningene tas. Å koble sammen de som velges til fakultetsråd og
campusråd med andre tillitsvalgte på studiested og fakultet er viktig for å oppnå dette.
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Arbeidsutvalget har en målsetning om å kunne sy sammen et studentdemokrati med tydelig
definerte ansvarsområder. Et mer linjeformet studentdemokrati med klar plassering av
ansvar og noenlunde lik organisering ved fakultetene og studiestedene, vil man etter
arbeidsutvalgets syn få et sterkere studentdemokrati med potensiale for
studentmedvirkning i alle deler av HVL. På sikt mener arbeidsutvalget at organiseringen vil
gjøre rekruttering, opplæring og politisk gjennomslag enklere.
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Arbeidsutvalget har jobbet for å finne et forslag til modell som:
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2.0 Forslag til modell
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Som løsning på utfordringene beskrevet ovenfor vil arbeidsutvalget her skissere den
modellen for løsningen vi ser for oss. Denne innebærer en omstrukturering av
studentdemokratiet på nivåene under Studenttinget (nivå 1) til et system som legger seg
tettere opp mot organiseringen til høgskolen.
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Modellen tar utgangspunkt i instituttene ved HVL. Disse er de laveste organiserte enhetene
ved HVL og er organisert under fakultetene. Studentdemokratiet er nødt til å klare å levere
studentmedvirkning både på institutt, studieprogram og fakultet. Det er derfor naturlig å
legge til grunn tillitsvalgte på instituttnivå.
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Arbeidsutvalget foreslår at det velges to tillitsvalgte for instituttet per studiested der
instituttet har studenter. Dermed vil et institutt som bare er i Bergen har to
instituttillitsvalgte (ITV), mens et institutt som er i Sogndal og Stord vil ha fire. De
instituttillitsvalgte vil ha både et stedlig (campus) og faglig (fakultet) ansvar.

47
48

De tillitsvalgte foreslås valgt ved urnevalg (digital avstemming) samtidig som det er valg til
Studenttinget på Vestlandet.

Oppfyller kravet om urnevalg til studentråd
Representerer studentene både på fakultet og studiested
Gir sterke ressurspersoner for de klassetillitsvalgte
Gi god medvirkning på alle nivåer i HVL-systemet
Skaper flere arenaer for rekruttering og opplæring i tillitsvalgtarbeid
Kan fordele midler til studentaktivitet på studiestedsnivå (ikke region)
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2.1 Studentråd på fakultetsnivå
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For hvert fakultet vil man samle alle instituttillitsvalgte ved fakultetet (to
per studiested der instituttet har studenter) i et felles studentråd for
fakultetet. Studentrådet FHS vil som eksempel bestå av 16
instituttillitsvalgte. Deres ansvar vil være å representere studentene ved
fakultetet og studiestedene der fakultetet har virksomhet.
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Arbeidsutvalget legger til grunn en møtehyppighet på tre møter i
semesteret, men vil understreke at det er fullt mulig å ha flere møter.
Møter for studentrådene vil uansett organisering måtte gå på tvers av
studiesteder og det kan derfor være nyttig å begrense størrelsen og
møteomfanget.
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2.2 Studentutvalg på campusnivå
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På samme måte som man samler de instituttillitsvalgte ved fakultetene til
studentråd for fakultetet, vil man på campusnivå samle de
instituttillitsvalgte med tilhold ved hver campus i studentutvalg.
Studentutvalgene vil gå på tvers av fakulteter, men være avgrenset til den
aktuelle campusen. Studentutvalget i Sogndal vil for eksempel bestå av 16
instituttillitsvalgte.
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I dette tilfellet ser arbeidsutvalget for seg en møtehyppighet på to møter i
semesteret, men er også åpen for en større hyppighet, da alle tillitsvalgte i
studentutvalget har tilhold på samme campus. Studentutvalgets viktigste
oppgaver vil være å gå gjennom sakene som skal opp i campusråd (to
ganger i semesteret) og gjennomføre tildelinger av midler til lokal
studentaktivitet (både fra HVL og semesteravgift der de får denne rollen fra
Velferdstinget).
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2.3 Tilpasninger på de minste campusene
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På de minste campusene, Førde og Stord, vil man med arbeidsutvalgets
modell få ganske små studentutvalg (henholdsvis fire i Førde og åtte på
Stord). Dette for eksempel løses ved at man velger en vararepresentant per
instituttillitsvalgt som får anledning til å delta i møtene. Det vil gi et
kollegium som er noe større, og forhåpentligvis bedre i stand til å velge
campusrepresentant. Arbeidsutvalget er i dialog med studentrådene for å
finne lokale tilpasninger som ivaretar de demokratiske prinsippene i
modellen og studentkulturen på studiestedene.
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Figur 1
Studentrådet FHS,
med dagens
instituttstruktur

Figur 2
Studentutvalget
Sogndal, med
dagens
instituttstruktur

Figur 3
Studentutvalget
Førde, med dagens
instituttstruktur
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2.4 Valg til fakultetsråd og campusråd
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HVL har to organer på nivå 2 som gir råd til ledelsen. Campusrådene gir råd til ledelsen i
saker som omhandler en levende campus og andre hensyn som er viktige for den aktuelle
campusen. Fakultetsrådene er rådgivende overfor dekanene på de respektive fakultetene.
Både i campusrådene og fakultetsrådene skal det sitte tillitsvalgte som kan representere
studentene på campus eller fakultet overfor ledelsen. I dag er det leder av studentorganet
ved hver enkelt campus som sitter i campusrådet, sammen med et medlem av
studenttingets arbeidsutvalg som har arbeidssted i samme region.
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Fakultetsrådene begynner sitt arbeid fra høsten 2019, og vil for den første perioden
(studieåret 19/20) velges av Studenttinget, da det med dagens organisering ikke finnes noe
studentorgan på fakultetsnivå som representerer alle studentene ved fakultetet.
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I modellen som foreslås av arbeidsutvalget vil valg til fakultetsråd gjøres i studentrådet for
fakultetet og valg til campusråd gjøres i studentutvalget på campus. Dette sikrer at man har
en valgforsamling som representerer alle studentene ved studiestedet eller fakultetet, noe
som gir legitimitet til de tillitsvalgte som velges.
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Arbeidsutvalget ønsker å kombinere rollen som tillitsvalgt i fakultetsråd og campusråd med
rollen som ledere av henholdsvis studentrådene og studentutvalgene. Dette sikrer at valgte
studentene får en fast møteplass for å diskutere aktuelle saker og hente innspill til sitt arbeid
og som instituttillitsvalgte kan benytte til å løfte opp saker.
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2.5 Fakultetstillitsvalgte
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I hvert fakultetsråd vil være minst to studenter. Arbeidsutvalget foreslår at disse to, når de er
valgt av sitt studentråd, gis rollen som ledere for det aktuelle studentrådet. Det vil være
disse to som tar med innspill fra studentene inn i møter ved fakultetet og som rapporterer
tilbake til studentrådet om hva som skjer på fakultetsnivå. Arbeidsutvalget foreslår videre at
disse gis tittel fakultetstillitsvalgte (FTV), da dette vil være både korte og godt beskrivende
titler. FTV-enes oppgave vil være å representere studentene ved fakultetet både i
fakultetsråd og ellers i studentdemokratiet.
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Arbeidsutvalget henviser til utkast til stillingsinstruks for detaljert rollebeskrivelse.
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2.6 Campustillitsvalgte
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I hvert campusråd vil det være minst to studenter. Arbeidsutvalget foreslår at man velger to
tillitsvalgte til campusrådet, i prioritert rekkefølge. Det vil da være slik at den ene møter fast i
campusrådet sammen med AU-medlemmet for regionen, mens den andre fungerer som
vararepresentant. Disse to, vil når de velges av sitt studentråd, gis rollen som ledere for det
aktuelle studentutvalget på sin campus. Det vil være disse to som tar med seg innspill fra
studentene inn i møter på med ledelsen og som rapporterer tilbake til studentutvalget om
hva som skjer på campus. Arbeidsutvalget foreslår videre at disse gis tittel
campustillitsvalgte (CTV), da dette vil være både korte og godt beskrivende titler. CTV-enes
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oppgave vil være å representere studentene ved campus både i campusråd og ellers i
studentdemokratiet.
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Arbeidsutvalget henviser til forslag til stillingsinstruks for detaljert rollebeskrivelse.
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2.7 Klassetillitsvalgte
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De klassetillitsvalgte sin rolle vil være å ivareta klassen sine interesser, i tråd med
kvalitetssikringssystemet ved HVL. Å følge opp emnene klassen tar, kommunikasjon med
undervisere, eksamen og praksis vil fortsatt ligge som et ansvar for disse tillitsvalgte. De
klassetillitsvalgte vil ikke likevel sitte i studentrådet, men heller ha felles møter med alle
klassetillitsvalgte på instituttet, under ledelse av instituttillitsvalgte. Da kan man som
klassetillitsvalgt sette søkelys på de sakene som er tett på klassen og det man opplever i
hverdagen, mens de instituttillitsvalgte tar med de større sakene opp til studentrådet,
ledelsen på instituttet og videre til de fakultetstillitsvalgte.
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Figur 4 Sammenhengen mellom HVL og organiseringen av studentdemokratiet
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3.0 Praktiske konsekvenser og tilpasninger
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Arbeidsutvalgets modell legger opp til at mye ansvar for et det som skjer på fakultets- og
studiestednivå flyttes nedover i systemet, til å komme så nært studentene som mulig. Den
nye modellen vil være en betydelig omstilling, og arbeidsutvalget gjør flere grep for å legge
til rette for en så god omstilling som mulig.
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For det første vil Fakultetstillitsvalgte med mye ansvar fortjene et honorar som er større enn
den godtgjørelsen det nå ligger an til at man får for å gå i fakultetsrådsmøter.
Arbeidsutvalget ønsker å gå i dialog med høyskolen for å finne en løsning hvor disse
tillitsvalgte mottar et fast honorar for sin rolle. Dette kan for eksempel ligge på 100 timer i
semester på lønnstrinn 19 (det samme som arbeidsutvalget mottar i dag). Totalt vil dette
utgjøre omtrent 16 000 kroner i semesteret.
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Arbeidsutvalget ønsket også at både studentråd og studentutvalg skal få tilgang på
administrativ støtte for å hjelpe til med møtegjennomføring, økonomi og arkiv. Bistand fra
organisasjonskonsulent vil også gi bedre stabilitet og oppfølging for de studenttillitsvalgte. Å
få til dette forutsetter en omprioritering av dagens arbeidsoppgaver og er noe som må
avgjøres i samarbeid mellom organisasjonskonsulentene, arbeidsutvalget og Høgskolen.
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Studentrådene i Bergen har i dag tilgang på kontorplass hos Studenttinget på studenthuset.
Dette er en ordning arbeidsutvalget ønsker skal fortsette, også om man får lov til å flytte opp
i andre etasje på studenthuset. Arbeidsutvalget jobber for at man i så tilfelle kan få et eget
kontor per studentråd, som vil gjøre det lettere å gjennomføre digitale møter. Dette vil også
legge til rette for arbeidsmengden til fakultetstillitsvalgte. Arbeidsutvalget jobber også med å
sikre arbeidsplasser til campustillitsvalgte ved alle studiesteder for å legge til rette for deres
arbeid.
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Arbeidsutvalget foreslår en betydelig satsning på opplæring av tillitsvalgte i organisasjonen i
budsjettet for 2020. Gjennom to studenttingsseminarer, hvor også de instituttillitsvalgte
også blir invitert, legges det opp til arbeidsøkter på tvers av nivåer i studentdemokratiet.
Seminarene gir mulighet til å skolere Studenttinget og rom til å dykke dypere ned i sakene
som skal behandles. Arbeidsutvalget ønsker at dette skal føre til et høyere kompetansenivå
og enda mer givende diskusjoner.
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For å løfte alle tillitsvalgte i studentdemokratiet (instituttillitsvalgte spesielt) har
arbeidsutvalget satt av penger til en felles tillitsvalgtkonferanse på vårsemesteret.
Konferansen tar sikte på å samle tillitsvalgte på tvers av byer i én dag for felles opplæring og
workshops. Arbeidsutvalget ser på tiltaket som særskilt viktig i arbeidet med å knytte
studentdemokratiet tettere sammen og gi følelsen av å være en del av samme
utdanningsinstitusjon.
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