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ST4  

 1 

Møtestart: 17.09.2022 kl. 09.45 2 

Møteslutt: 18.09.2022 kl. 14.00 3 

Sted:  Stord 4 

 5 

Formøte til ST4/22 

Det avholdes digitalt formøte før ST4-22, 14.09.2022 kl.14.00. Bli med! Link til zoom her. Passordet 6 

er hyrule 7 

 

Påmelding 

Studenttingsrepresentanter (og eventuelt andre) bes om å melde seg på via påmeldingsskjema. 

Eventuelle matallergier eller andre behov må oppgis i påmeldingskjemaet. 

Faste representanter som til nå ikke har gitt tilbakemelding anses som ikke-deltakende, og 

vararepresentanter vil bli kalt inn i deres sted. 

 

Transport og opphold 

Hver region får tildelt en kontaktperson angående transport, dere blir kontaktet. STVL ordner og 
dekker hotell til reisende som kommer utenbysfra. Informasjon om hotell vil bli ettersendt. Oppgi 
ditt navn ved innsjekk, så får du tildelt rom.   
 
KONTAKTPERSON, REGION 
Nord: Ruth-Emilie - 97888960 8 

Bergen: Ingrid - 95741471 
Sør: Khiem - 95968549 
 

Deltakere med spesielle ønsker eller behov bes ta kontakt med organisasjonskonsulentene på 9 

studenttinget@hvl.no.     10 

 11 

Til: 

Faste representanter i Studenttinget 

Studentrepresentanter i høgskolestyret 

Møtesekretariatet 

 

Kopi: 

Vararepresentanter, Rektoratet 

Studentombodet, Sammen, Velferdstinget Vest, 

Andre studentorganisasjoner 

 

https://hvl.zoom.us/j/67155132178?pwd=S0QyN0VCNnRqTm5UZGNmM3lGditEdz09
https://forms.gle/xqUeQcnojyXckit56
mailto:studenttinget@hvl.no
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ST4  

Valg 

Sakspapirene viser hvilke valg som skal opp på ST4. Ønsker du å stille til valg? Da fyller du ut 12 

valgskjema her. Ønsker du å se hvem som har stilt til valg? Se kandidatskjema her. 13 

Facebook/kontakt 

Vi anbefaler også at alle som kan, melder seg inn vår interne Facebook-gruppe (se link nedenfor). 14 

Der blir det publisert relevant informasjon før, under og etter møtet.  15 

https://www.facebook.com/groups/364141935516576   16 

Om du ikke er på Facebook, gi oss beskjed slik at vi kan få informert på annet vis.    17 

 18 

Endringsforslag 

Har du endringsforslag til noen av sakene? Fyll ut skjema for endringsforslag. 

Innkomne endringsforslag kan lese her. 

 

 

Vel møtt – vi gleder oss til å se deg! 

Vennlig hilsen 

Arbeidsutvalget ved Studenttinget på Vestlandet 

ved Jelle Sebastian Bruin, leder

https://forms.gle/z3EK9NU3MZhpojUC8
https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/364141935516576
https://forms.gle/BEajqbJvtCpgyF4y6
https://drive.google.com/drive/folders/12_yw5OC462clvuSJm24KQ1UR8RZA8SL4?usp=sharing
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Saksansvarlig 

Org.kons hehe 

Innholdsfortegnelse 
 

Innholdsfortegnelse ............................................................................................................................... 2 1 

Forslag til dagsorden og tidsplan ........................................................................................................... 3 2 

75-22 Møtekonstituering (V) ................................................................................................................. 5 3 

76-22 Orienteringer (O) ......................................................................................................................... 7 4 

77-22 Innspel til HVL sin nye strategi (D) ............................................................................................... 8 5 

78-22 Revisjon av budsjett 2022 (V) .................................................................................................... 10 6 

79-22 Workshop: Alumniordning ved HVL (D) .................................................................................... 13 7 

80-22 Kvalitetssikring av praksis (D) .................................................................................................... 14 8 

81-22 Suppleringsval til Læringsmiljøutvalet (V) .................................................................................. 16 9 

82-22 Suppleringsval til Kontrollkomiteen (V) ...................................................................................... 17 10 

83-22 Suppleringsval av varamedlem til Høgskulestyret (V) ............................................................... 18 11 

84-22 Suppleringsval til Klagenemnda (V) ............................................................................................ 19 12 

85-22 Suppleringsval til Råd for likestilling, mangfald og inkludering (V) ............................................. 20 13 

86-22 Suppleringsval av studentrepresentant til Universitetsprosjektet (V) ....................................... 21 14 

87-22 Val til Forsknings- og innovasjonsutvalet ved HVL (V) .............................................................. 22 15 

88-22 Rett sensur til rett tid (D) ........................................................................................................... 23 16 

89-22 Revisjon av internasjonal politisk plattform (O) ........................................................................ 25 17 

90-22 Budsjett 2023 (V) ....................................................................................................................... 26 18 

91-22 Trygg organisasjon (D) ............................................................................................................... 28 19 

Eventuelt ............................................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 20 

Møteevaluering ................................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 21 
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Forslag til dagsorden og tidsplan 
O = Orienteringssak, V = Vedtakssak, D = Diskusjonssak 

LØRDAG 17.09.2022 

START  SAK  TID  

09.45 Oppmøte på campus/møtesal  15 min  

10.00 75-22 Møtekonstituering (V)  15 min  

10.15 76-22 Orienteringer 15 min 

10.30 77-22 Innspill HVL sin strategi 45 min 

11.15 Pause  10 min  

11.25 78-22 Revidering av budsjett 2022 del 1 60 min 

12.25 Pause 10 min 

12.35 79-22 Workshop – Alumniordning  60 min 

13.35  Lunsj med Eremittpause + omvisning på campus   100 min  

15.15 78-22 Revidering av budsjett 2022 del 2 – vedtak  20 min 

15.35 80-22 Kvalitetssikring av praksis   30 min 

16.05 Pause 10 min 

16.15 

Valg  

81-22 Suppleringsvalg til Læringsmiljøutvalet   

82-22 Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen  

83-22 Suppleringsvalg til HS  

84-22 Suppleringsvalg til Klagenemda  

85-22 Suppleringsvalg til Råd for likestilling inkludering og 

mangfold.  

86-22 Suppleringsvalg til Universitetsprosjektet 

87-22 Suppleringsvalg til Forsknings- og innovasjonsutvalget  

90 min 

17.45 Møteslutt lørdag  —    
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SØNDAG 18.09.2022 

START  SAK  TID  

08.45 Oppmøte på campus/møtesal 15 min  

09.00 88-22 Rett sensur til rett tid 30 min 

09.30 89-22 Revidering av internasjonalpolitisk plattform 15 min 

09.45 Pause med lesing av sakspapir til “Budsjett 2023” 30 min  

10.15 90-22 Budsjett 2023 45 min 

11.00 Pause  10 min 

11.10 91-22 Trygg organisasjon 40 min 

11.50 Pause 10 min 

12.00 Eventuelt 30 min 

12.30 Evaluering 30 min  

13.00 Lunsj 60 min 

14:00 Møteslutt søndag  —  
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75-22 Møtekonstituering (V) 1 

 

 

 

 

Arbeidsutvalgets innstilling  

Innkallingen godkjennes. 

 

 

 

Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Siver Myksvoll-Rannestad velges som ordstyrer. 

 

 

  

Arbeidsutvalgets innstilling 

Stian André Golden, Arlene Henneli og Florian Wingens godkjennes som protokollførere. 

 

 

 

Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle mangler 

eller uklarheter. Det er kun studenttingsmedlemmer som kan velges til dette. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling 

xxxx og xxxx velges til protokollunderskrivere. 

 

 

75.1 GODKJENNING AV INNKALLING 

75.2 VALG AV MØTELEDELSE 

75.3 GODKJENNING AV PROTOKOLLFØRERE 

75.4 VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

75.5 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
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Saksansvarlig 

Arbeidsutvalget 

 

Oppmelding av saker til eventuelt. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Saklisten godkjennes med saker meldt opp til eventuelt. 

 

 

 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Tidsplanen godkjennes. 

 
 

75.6 GODKJENNING AV TIDSPLAN 
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Sak 

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten 
du vil skal vises her. 

Saksansvarlig 

Arbeidsutvalget 

76-22 Orienteringer (O) 1 

Innmeldt av arbeidsutvalget 

 

Vedlegg 

76.1 Orienteringer  2 

 

Formål 

Orientere Studenttinget om hva som har skjedd siden sist møte. 3 

 

Sakspresentasjon 

Det vil være mulig å stille spørsmål til de skriftlige og muntlige orienteringene under saken. Alle 4 

studenter ved Høgskulen på Vestlandet, samt organisasjoner som fast orienterer Studenttinget, kan 5 

sende inn skriftlige orienteringer til studenttingsmøtet. 6 

 7 

Arbeidsutvalgets innstilling 

Studenttinget ser seg orientert i orienteringene som er gitt.  8 

https://drive.google.com/drive/folders/1DnGRymwgOvnk-SPPtPMqtdfflkZYNUFv?usp=sharing
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Sak 77-22     Dato: 17.09.2022 

Innspel til HVL sin nye strategi 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland 

      
 

77-22 Innspel til HVL sin nye strategi (D) 1 

 2 

Definisjonar   3 

STVL  Studenttinget på Vestlandet   4 

HVL  Høgskulen på Vestlandet  5 

ST3  Studenttingsmøte 3  6 

 

Vedlegg   7 

Utkast strategi 8 

 

Føremål med saken   9 

Formålet med denne saken er å involvere Studenttinget i arbeidsprosessen med utforming av ny 10 

strategi for heile HVL. Studenttinget får moglegheit til å stille spørsmål, kome med meiningar og 11 

forslag til strategien.   12 

 

Sakspresentasjon   13 

HVL skal vedta ny strategi for perioden 2023-2030, og har ei arbeidsgruppe som arbeidar jamleg 14 

med strategien.  15 

 

HVL sin strategi skal blant anna vise dei overordna verdiane, HVL sitt samfunnsoppdrag, samt 16 

strategiske ambisjonar og mål. Det er eit dokument som dei andre handlingsplanane og strategiane 17 

til fakulteta tar utgangspunkt i.   18 

 

På ST3 var same sak oppe til drøfting, no er det gjort fleire endringar knytt til strategien, det er difor 19 

vesentleg at Studenttinget kjem med nye innspel til strategigruppa.  20 

 

Saksbehandlar sin vurdering   21 

Saksbehandlar si vurdering er at det er sentralt at studentstemma kjem tydeleg fram i arbeidet med 22 

ny strategi, difor er det viktig at studentane kjem med sine innspel.   23 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLxxhUouU_Th9cKbW3Y_gmbE_kQVUBSR?usp=sharing
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Sak 77-22     Dato: 17.09.2022 

Innspel til HVL sin nye strategi 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland 

      

Saksbehandlar sin innstilling   24 

Det vert ikkje fatta vedtak i diskusjonssakar.   25 

 26 



 

10 
 

Sak 78-22     Dato: 17.09.2022 

Revisjon av budsjett 2022 (V) 

Saksansvarlig:  

Jelle Sebastian Bruin 

      
 

78-22 Revisjon av budsjett 2022 (V) 1 

 2 

Definisjoner 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 3 

HVL  Høgskulen på Vestlandet 4 

STX  Studenttingsmøte X 5 

AU  Arbeidsutvalget  6 

Vedlegg 

Budsjett og regnskap – Hvordan ligger vi an? (O) 7 

Forslag til revidert budsjett 8 

Formål med saken 9 

Vedta et revidert budsjett for 2022 slik at det speiler et riktigere forbruk frem mot slutten av 10 

semesteret. 11 

Sakspresentasjon 

Overordnet: 12 

På ST3 presenterte saksansvarlig en oversikt over hvordan regnskapet til Studenttinget lå an i forhold 13 

til budsjettet som ble vedtatt på ST5.1 i 2021. Orienteringen er vedlagt i saken her. Kort sammenfattet 14 

ligger ST fint innenfor budsjett, med rom for å omfordele noen poster. 15 

Vedlegget Forslag til revidert budsjett legges til grunn i denne saken. Den gule kolonnen er gjeldende 16 

budsjett, og grønn kolonne er forslag til revidert budsjett. Til høyre for kolonnen Revidert budsjett 17 

2022 ser man endringen mellom gjeldende og revidert budsjett. Det har vært viktig at Sum kostnader 18 

under Utgående balanse ikke blir større i forslaget for revidert budsjett. Endringen på årsresultat skal 19 

altså forbli kr. 0. Når beløpet i Endring (Gjeldende vs. Revidert) er negativt betyr det at posten er 20 

redusert, altså at midler har blitt «frigjort» og kan plasseres på andre steder i budsjettet.  21 

Kostnader ST-drift: 22 

Under Studenttingsmøter sum er det kun gjort mindre justeringer som henger direkte sammen med 23 

regnskapet fra møtene. Disse endringene har gjort at det er frigjort kr. 6169 fra hovedposten. 24 

Det er blitt frigjort kr. 10 000 fra posten Overlapp AU da det reelle forbruket var lavere enn 25 

budsjettert. Det samme er gjort på posten Delegasjonsmøter sum hvor det har blitt frigjort kr. 17 278. 26 

Posten Kurs og kompetanseheving sum har hatt et betydelig avvik som Studenttinget må være kjent 27 

med. Hovedpostene skal vise summen av «delpostene» under. For Kurs og kompetanseheving sum 28 

er denne kr. 545 000. AU oppdaget i slutten av august 2022 at «delpostene» har en totalsum på kr. 29 

https://drive.google.com/file/d/1L37u-AYfg3Mv2jbYM2RIYb0Nvd60Q8xk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NJRiLdsbC3FAAiIeD-x_GogheGVdZ55O/edit?usp=sharing&ouid=104965220085125144450&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NJRiLdsbC3FAAiIeD-x_GogheGVdZ55O/edit?usp=sharing&ouid=104965220085125144450&rtpof=true&sd=true
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Sak 78-22     Dato: 17.09.2022 

Revisjon av budsjett 2022 (V) 

Saksansvarlig:  

Jelle Sebastian Bruin 

      
750 000. Et avvik på nærmere kr. 205 000. Raskt ble det oppdaget at beløpet på Studentcampusråd 30 

sum heller ikke reflekterte den budsjetterte tildelingen på kr. 288 028. Dette betyr at det totale 31 

avviket på «delpostene» er på kr. 86 028. AU ønsker å understreke at det i realiteten ikke er noen 32 

penger som har gått tapt. Det reviderte budsjettet har rettet opp i disse avvikene. 33 

Det er nå foreslått å senke Kurs og kompetanseheving sum til kr. 625 419 gjennom å kutte i samtlige 34 

delposter. Dette er for å kunne holde årsresultatet tilsvarende det som ble vedtatt på ST5.1 35 

Drift og utstyr sum foreslås å økes med kr. 12 000. Dette er for å gi mer midler til teknisk utstyr. AU 36 

ønsker å investere i nettbrett til arbeidsutvalget, som gjør det betydelig lettere å drive 37 

møtevirksomhet under jobbreiser. Tillitsarbeid for studentene ved HVL krever mye reising, og 38 

nettbrettene vil hjelpe med å øke produktiviteten til AU. Disse nettbrettene er ikke personlig, men 39 

skal gis videre til påtroppende AU. 40 

Representasjon og reiser foreslåes å øke med kr. 30 000 til kr. 100 000. Det er fortsatt behov for mye 41 

rekruttering, representasjonsreiser og heving av engasjement. Dette gjøres gjennom stand 42 

virksomhet på alle fem campus, som krever reising for at arbeidsmengden skal fordeles best mulig 43 

blant de sittende AU medlemmene. Det gjeldende beløpet på kr. 70 000 oppleves som for lav for å 44 

møte dagens behov. 45 

Totalt sett har Sum kostnader ST-drift blitt økt med kr. 88 972. 46 

Aktivitets- og driftsstøtte: 47 

Som beskrevet over, har hovedsummen i det vedtatte budsjettet ikke reflektert den reelle tildelingen 48 

basert på egenkapital hos studentrådene. Derfor er den totale summen på hovedposten 49 

Studentcampusråd sum redusert til kr. 318 046, og de frigjorte kr. 88 954 lagt inn til ST-Drift. Det er 50 

foreslått å frigjøre kr. 56 000 til Studentcampusråd uspesifisert. Saksbehandler ønsker at 51 

Studenttinget drøfter hva disse pengene kan gå til. 52 

Det er viktig å understreke at det ikke tas noen penger fra Studentrådene ved å endre denne 53 

budsjettposten. Da Studenttinget vedtok det gjeldende budsjettet pekte tallene som STVL fikk fra 54 

regnskapet til HVL på at studentcampusrådene hadde mye mindre egenkapital enn vi vet de har i 55 

dag. Det vil si at for at Studentrådene skulle nå rammen satt av Studenttinget var det kun behov for 56 

kr. 318 046. 57 

Utover dette er det ikke gjort noen endringer.  58 

 

Saksbehandlers vurdering 

Endringene i budsjettet har fulgt regnskapet ti Studenttinget så langt, samt prognoser basert på 59 

vurderingene fra arbeidsutvalget og planlagt aktivitet frem mot semesterslutt. Avvikene som ble 60 

oppdaget er rettet opp i og er helt nødvendige å få frem i det reviderte budsjettet.  61 
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Sak 78-22     Dato: 17.09.2022 

Revisjon av budsjett 2022 (V) 

Saksansvarlig:  

Jelle Sebastian Bruin 

      
Tillegget på kr. 56 000 til studentrådene kan være avgjørende for motivasjon innad i studentrådene. 62 

Saksbehandler er derfor spent på å høre forslagene til Studenttinget i denne saken. Her står 63 

Studenttinget fullstendig fritt til å komme med egne forslag. 64 

 65 

Saksbehandlers innstilling 

Forslaget til revidert budsjett 2022 vedtas. 66 
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Sak 79-22     Dato: 17.09.2022 

Workshop: Alumniordning ved HVL (D) 

Saksansvarlig:  

Silja Margrete Wessman 

      
 

79-22 Workshop: Alumniordning ved HVL (D) 1 

 

Definisjoner 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 2 

Formål med saken 3 

Drøfte den kommende Alumniordningen ved HVL, og nytten av et slikt nettverk. 4 

Sakspresentasjon 

Vi har fått storslått besøk av Silja Margrete Wessman som jobber i Avdeling for samfunnskontakt – 5 

arbeidsliv og livslang læring. Silja har en mastergrad i sosiologi fra UiB og en bachelorgrad i 6 

samfunnsfag fra universitetet i Utrecht. 7 

Hun har fått ansvar for å jobbe med det nyopprettede alumniprosjektet og er interessert i å høre 8 

hva dere tenker.  9 

En Alumni-ordning er et nettverk for tidligere medlemmer av en organisasjon, eller i vårt tilfelle 10 

studenter ved en utdanningsinstitusjon. For eksempel har Oslo BDSM en ordning som gjør at ikke-11 

medlemmer kan få delta på arrangementer så lenge de har vært fullverdig medlem tidligere.   12 

Saksbehandlers vurdering 

Vi gleder oss til en innholdsrik bolk med Silja!  13 

Saksbehandlers innstilling 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 14 
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Sak 80-22     Dato: 17.09.2022 

Kvalitetssikring av praksis (D) 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland og Khiem Nguyen  

      
 

80-22 Kvalitetssikring av praksis (D) 1 

 2 

Definisjoner 

HVL  Høgskulen på Vestlandet 3 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 4 

AU  Arbeidsutvalget 5 

 

Vedlegg 

HVL sine nettsider om praksis 6 

 

Formål med saken 7 

Mange av studieretningene ved HVL har praksis som en del av studiet. Praksisperioden skal være 8 

lærerik, utfordrende og ikke minst av god kvalitet. Formålet med saken er å få innspill fra 9 

Studenttinget om hva som er viktig for studenter knyttet til praksis, og hvordan man kan 10 

kvalitetssikre praksis på best mulig måte.     11 

 

Sakspresentasjon 

Mange av studieretningene ved HVL har praksis som en del av studiet. Praksisperioden skal være 12 

lærerik, utfordrende og ikke minst av god kvalitet. AU har den siste tiden fått flere henvendelser fra 13 

fortvilte studenter om utfordringer som handler om praksis.  14 

På HVL sine nettsider står det hva HVL sitt arbeid handler om når det gjelder å sikre kvalitet i 15 

praksis, «Godt samarbeid, erfaringsdeling og informasjonsutveksling mellom studentene, 16 

praksisfeltet og høgskolen er sentralt for å sikre god kvalitet i praksis». Videre står det også på HVL 17 

sine sider at det blir sikret gjennom samarbeidsavtaler og egne praksisavtaler mellom HVL og 18 

aktørene som tar imot studentene våre. Studenter har ulike måter å gi tilbakemelding på, enten 19 

direkte, gjennom studenttillitsvalgte, referansegruppemøte eller anonyme evalueringer. I tillegg er 20 

det også varslingssystemet, Sei ifrå, der studenter kan melde fra om kritikkverdige forhold og 21 

uønsket hendinger.    22 

STVL sin politikk knyttet til praksis går blant annet ut på at “Kvalitet i praksis skal sikres gjennom 23 

gode retningslinjer, hvor studentene ved endt praksisperiode får muligheten til å evaluere eget 24 

praksisopphold”. 25 

https://www.hvl.no/student/praksis/kvalitetipraksis/
https://www.hvl.no/student/praksis/kvalitetipraksis/
https://static1.squarespace.com/static/5d010859aabcb80001a90ee5/t/620cd4266072fb752eab5355/1645007910722/3.1+Utdanningspolitisk+plattform.pdf
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Sak 80-22     Dato: 17.09.2022 

Kvalitetssikring av praksis (D) 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland og Khiem Nguyen  

      
På bakgrunn av henvendelsene til AU er det ønskelig at Studenttinget tar stilling til og drøfter rundt 26 

følgende spørsmål: 27 

• Hvor lang tid i forveien bør man få vite praksisplass? 28 

• Hvor lang tid er gunstig pendeltid for å komme til praksisplass? 29 

• Hvordan sikre informasjonsflyt mellom studenter og praksisveileder? 30 

• Hvilke krav skal stilles til praksisplass for å unngå at studentene blir brukt som ren 31 

arbeidskraft? 32 

 

Saksbehandlers vurdering 

Saksbehandlers vurdering er at det er ønskelig å få en god oversikt over hva studentene mener hva 33 

som kan gjøres for å forbedre og kvalitetssikre hele praksisperioden. Praksis er noe som mange 34 

studenter ved HVL har, det er derfor viktig at studentstemmen kommer tydelig frem om dette.  35 

 

Saksbehandlers innstilling 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  36 
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Sak  81-22    Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval til  Læringsmiljøutvalet  

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

 

81-22 Suppleringsval til Læringsmiljøutvalet (V) 1 

Vedlegg 

Innsendte kandidatskjema 2 

Formål med saka 3 

Det skal veljast 1 fast mannleg medlem med mål om å representere flest mogeleg campus. Det skal 4 

og veljast 4 nummererte vara-medlemer. Kjønnskvotering gjeld både faste og vara.  5 

Sakspresentasjon  6 

Læringsmiljøutvalet skal delta i planlegginga av tiltak som gjeld læringsmiljø, og nøye følgje 7 

utviklinga i spørsmål som gjeld studentanes sin tryggleik og velferda deira. Læringsmiljøutvalet skal 8 

haldast orientert om klager som institusjonen mottek frå studentar som gjeld læringsmiljøet, og kan 9 

uttale seg om desse forhalda. Læringsmiljøutvalet rapporterer direkte til styret og skal kvart år 10 

komme med ein rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentane og institusjonen 11 

skal ha like mange medlemer kvar i utvalet. Leiar av utvalet veljast kvart år blant vekselvis 12 

institusjonens og studentanes medlemer. 13 

 
Honorar: Medlemer av utvalet vert honorerte etter statens satsar for utvalsgodtgjersle. Rettleiande 14 

honorar er 499 kr pr. time. 15 

 
Varighet: Frå 1. august 2022 til 31. juli 2023. 16 

 

Saksbehandlars innstilling 17 

XX vert valt som fast mannleg medlem. 18 

XX vert valt som varamedlemer. 19 

Det vert gjeve suppleringsfullmakt til arbeidsutvalet. 20 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing
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Sak  82-22    Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval til Kontrollkomiteen 

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

 

82-22 Suppleringsval til Kontrollkomiteen (V) 1 

Vedlegg 

 Innsendte kandidatskjema 2 

Formål med saka  3 

Det skal veljast 1 varamedlem til Kontrollkomiteen i Studenttinget på Vestlandet. 4 

Sakspresentasjon 5 

Medlemer av Kontrollkomiteen vert honorerte med 1000 kroner per møtedag. 6 

Varigheit: Frå 1. august 2022 til 31.juli 2023.   7 

Informasjon om vervet: 8 

 
Kontrollkomiteen har som hovudoppgåve å sjå til at møteverksemda i STVL blir utført i tråd med 9 

gjeldande styringsdokument. 10 

 
Val til Kontrollkomiteen er unnateke §1-2 Vilkår for kandidatar til val i Valreglementet. Medlemar 11 

treng difor ikkje å vere tekne opp til studieprogram eller emne ved HVL for å vere valbare. 12 

 

Saksbehandlars innstilling 13 

XX vert valt som varamedlem til Kontrollkomiteen. 14 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing
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Sak  83-22    Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval av varamedlem til Høgskulestyret 

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

Sak  83-22    Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval av varamedlem til Høgskulestyret (V) 

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

 

83-22 Suppleringsval av varamedlem til Høgskulestyret (V)  1 

Vedlegg 

 Innsendte kandidatskjema 2 

Formål med saka 3 

Det skal veljast 2 nummererte kvinnelege varamedlemar til Høgskulestyret. 4 

Sakspresentasjon 

Medlemer vert honorerte for møteverksemd etter dei satsar som til ein kvar tid er satt av 5 

Kunnskapsdepartementet. Rettleiande honorar er 7700 kr for møter inntil 4 timar, og 11 000 kr for 6 

heildagsmøter.  7 

Varigheit: Frå 1. august 2022 til 31. juli 2023.   8 

Informasjon om vervet   9 

Styret er det øvste avgjerdstakande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har 10 

ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lovar og 11 

reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har satt.   12 

Styret består av 11 medlemer, som er normalmodellen for styresamansetting etter UH-lova. 13 

Høgskulestyret består av fire medlemer frå undervisings- og forskingspersonale, to 14 

studentmedlemer, eit medlem frå teknisk/administrativt tilsette og fire eksterne styremedlemer 15 

oppnemnd av Kunnskapsdepartementet. 16 

Som studentmedlem i styret representera du studentane på HVL, og er deira stemme i alle saker på 17 

alle møta. 18 

Saksbehandlars innstilling 

XX vert valt som kvinnelege varamedlemar i Høgskulestyret. 19 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing


 

 

Sak  84-22    Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval til Klagenemnda  

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg  

 

84-22 Suppleringsval til Klagenemnda (V) 1 

Vedlegg 

 Innsendte kandidatskjema 2 

Formål med saka 3 

Det skal veljast 1 mannleg fast og 2 varamedlem av ulikt kjønn til Klagenemnda ved Høgskulen på 4 

Vestlandet.   5 

Sakspresentasjon 6 

Klagenemnda er et lovpålagt organ, heimla i universitets- og høgskoleloven §5-1. Klagenemnda har 7 

ein oppsett møteplan, men omfanget av vervet avheng av kor mange saker som kjem inn. 8 

Klagenemnda behandlar ei rekke saker, mellom anna saker som omhandlar fusk, klager på 9 

enkeltvedtak som t.d. formelle feil på eksamen, skikkasaker etter innstilling frå 10 

skikkavurderingsnemnda, og meir.  11 

Honorar: Medlemer av nemnda vert honoreret etter Staten sine satsar for utvalsgodtgjersle. 12 

Rettleiande honorar er 499 kr pr. time. 13 

Varigheit: Frå 1. august 2022 til 31. juli 2023. 14 

Saksbehandlars innstilling 15 

XX vert valt som fast mannleg medlem og XX vert valte som varamedlemar til klagenemnda. 16 

Det vert gjeve suppleringsfullmakt til arbeidsutvalet. 17 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing


 

 

Sak  85-22     Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval til Råd for likestilling, mangfald og inkludering  

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

 

85-22 Suppleringsval til Råd for likestilling, mangfald og inkludering (V) 1 

  2 

Vedlegg 

Innsende kandidatskjema 3 

Formål med saka 4 

Det skal veljast 1 fast kvinneleg medlem og 2 varamedlemer av ulikt kjønn til Råd for likestilling, 5 

mangfald og inkludering.  6 

Sakspresentasjon 7 

Rådet skal hjelpe høgskulestyret og administrasjonen i å vere merksame på forhold som kan lede til 8 

brot på lover og forskrifter som omhandlar likestilling og diskriminering. Rådet skal foreslå tiltak for 9 

å fremje likestilling, mangfald og inkludering og ta initiativ til utgreiingar om slike tiltak. De skal også 10 

vere eit internt kompetanseorgan som hjelp leiinga i saker som angår likestilling, mangfald og 11 

inkludering. Rådet skal gjennom opplysningsarbeid arbeide for å auke forståinga og engasjementet 12 

for likestilling, mangfald og inkludering ved høgskulen.  13 

De skal følgje med på høgskulens iverksetjing av tiltak for å fremje likestilling, mangfald og 14 

inkludering. Rådet skal hjelpe administrasjonen ved utarbeiding av planar for likestilling, mangfald 15 

og inkludering, samt ta omsyn til at desse må sjåast i samanheng med anna planverk i institusjonen, 16 

som til dømes handlingsplanar for internasjonalisering og universell utforming. Rådet har rett til å 17 

uttale seg om likestillingsaspekt i tilsettingssaker. Rådet har rett til å uttale seg om 18 

studieplanendringar og oppretting av nye fag kor likestillingsspørsmål kan kome inn. 19 

Honorar: Medlemer av rådet vert honorerte etter statens satsar for utvalsgodtgjersle. Rettleiande 20 

honorar er 499 kr pr. time. 21 

Varighet: Frå 1. august 2022 til 31. juli 2023. 22 

Saksbehandlars innstilling 23 

XX vert valt som fast medlem og XX veljast som varamedlemer til Råd for likestilling, mangfald og 24 

inkludering. 25 

 

Det vert gjeve suppleringsfullmakt til arbeidsutvalet. 26 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing


 

 

Sak  86-22     Dato: 17.09.2022 

Suppleringsval av studentrepresentant til Universitetsprosjektet  

Saksansvarleg: 

Ingrid Solberg 

 

86-22 Suppleringsval av studentrepresentant til Universitetsprosjektet (V) 1 

 2 

Vedlegg 

Innsendte kandidatskjema 3 

Formål med saka 4 

Det skal veljast studentmedlem til Universitetsprosjektet. 5 

 Sakspresentasjon 6 

I forbindelse med at HVL skal søke om å bli universitet i 2023, er det oppretta eit 7 

universitetsprosjekt, der det blant anna er ein studentrepresentant for å få inn studentanes syn i 8 

saka.  9 

Universitetsprosjektet ved HVL samlar og kartlegg informasjon om korleis vi ligg an i forhold til 10 

krava for å bli universitet, og gir råd til høgskuleleiinga om behov for tiltak. Prosjektgruppa skriv i 11 

tillegg sjølve universitetssøknaden. Etter planen blir søknaden tilsendt NOKUT i 2023.  12 

Varigheit: Frå 1. august 2022 til ST1 2023. 13 

Saksbehandlars innstilling 14 

XX vert valt som studentmedlem til Universitetsprosjektet. 15 

 

Det vert gjeve suppleringsfullmakt til arbeidsutvalet. 16 

https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing


 

 

Sak 88-22     Dato: 17.09.2022  

Rett sensur til rett tid 

Saksansvarlig: 

Ingrid Solberg 

 

87-22 Val til Forsknings- og innovasjonsutvalet ved HVL (V) 
 

Vedlegg 

87.1 Mandat for forsknings- og innovasjonsutvalet ved HVL 1 

87.2 Innsendte kandidatskjema 2 

 3 

 4 

Formål med saken 5 

 Velje studentar til å representere studentane eksternt og internt i styrer, råd og utval ved 6 

Høgskulen på Vestlandet.   7 

  8 

Sakspresentasjon 

Det skal veljast 1 kvinnelig fast og 1 kvinnelig vararepresentant til FI-utvalet. Medlemar av utvalet 9 

honorerast etter statens satsar for utvalsgodtgjersle 10 

Varigheit: Frå 17.09.2022 til 31.01.2023.   11 

Forskings- og innovasjons-utvalet skal vere eit rådgjevande organ for høgskulens leiing og 12 

høgskulestyret.FI-utvalet skal sikre at Forskings- og innovasjons-arbeidet inngår i eit heilskapleg 13 

HVL.   14 

 15 

Saksbehandlers innstilling 

XX veljast som fast representant til FI-utvalet ved HVL.  16 

YY veljast som vararepresentant til FI-utvalet ved HVL.   17 

 18 

 19 

 20 

https://www.hvl.no/om/utval/fi/
https://drive.google.com/drive/folders/1z2gTPFv6i3X_rcBzDuN5JrJ-7zDiHE9P?usp=sharing


 

 

Sak 88-22     Dato: 17.09.2022  

Rett sensur til rett tid 

Saksansvarlig: 

Ingrid Solberg 

88-22 Rett sensur til rett tid (D) 1 

 

Definisjoner 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 2 

ST4  Studenttingsmøte 4 3 

HVL  Høgskulen på Vestlandet 4 

UiB  Univeristetet i Bergen 5 

Vedlegg 

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet 6 

Utgitt feil karakterresultat 7 

Resolusjoner – Bøter for forsinket sensur 8 

Forsinkede sensurer ved UIB (23.04.2020) - Khrono 9 

Fanesak for studentorganisasjonen i Innlandet 10 

Bøteleggelse ved flere institusjoner - Khrono 11 

Formål med saken 12 

Formålet med denne diskusjonssaken er å engasjere STVL til å komme med forslag og meninger 13 

rundt løsninger til å kvalitetssikre at studenter som avgir eksamen hos HVL får tilbake riktig sensur 14 

innen pålagt sensurfrist.  15 

Sakspresentasjon 

Opprettholdelse av sensurfrister er et vedvarende problem innenfor flere ulike studium og campus 16 

ved HVL.  17 

Det er mange tilfeller hvor sensur blir utdelt etter det som er gjeldende dato for sensurfrist jf. 18 

Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet kapittel 13 §13-2. I tillegg har det 19 

vært tilfeller hvor kandidater har fått feil sensur til sine eksamenssvar som har resultert i en lavere 20 

eller høyere karakter enn opprinnelig resultat. Det bør kvalitetssikres at hver kandidat får riktig 21 

sensur i henhold til sitt eksamenssvar.  22 

STVL har ved ST4 2018 vedtatt en resolusjon om å bøtelegge HVL for forsinkede sensurer som skal 23 

betales til Læringsmiljøutvalget og hvor det skal være oversikt over disse avvikene. Per i dag er det 24 

ikke presentert noe politikk rundt sensurfrist og oppfølging i STVL sitt prinsipprogram eller i de 25 

politiske plattformene til STVL. Andre institusjoner som UiB gjennomfører rapport av avvik med 26 

oppfølging ifølge Khrono. Ved Studentorganisasjonen i innlandet har sanksjoner ved forsinkede 27 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-06-16-1450/KAPITTEL_13#%C2%A713-2
https://khrono.no/gikk-fra-d-til-a-pa-eksamen-etter-klage-deretter-ble-karakteren-b/715007
https://static1.squarespace.com/static/5d010859aabcb80001a90ee5/t/620ce8cc4f11d75baf351f95/1645013197750/2018-ST4+B%C3%B8ter+for+forsinket+sensur.pdf
https://khrono.no/framleis-mykje-forseinka-sensur-ved-uib/481350
https://ez.inn.no/prosjektsider/studentorganisasjonen-i-innlandet/vi-mener
https://khrono.no/eksamen-sensur-universitets--og-hoyskoleloven/lovbrudd-hvis-du-far-sent-svar-pa-eksamen/171333


 

 

Sak 88-22     Dato: 17.09.2022  

Rett sensur til rett tid 

Saksansvarlig: 

Ingrid Solberg 

sensurer vært en “fanesak” gjennom studieåret 2021/2022. Institusjoner som NTNU i Trondheim og 28 

NMBU i Ås har i tidligere år bøtelagt seg selv summer som til sammen overskrider minst 3 millioner 29 

som følge av forsinkede sensurer. 30 

Punkt til diskusjon: 31 

• Hvordan skal HVL holdes ansvarlig for overskridelse av sensurfrister? 32 

• Hvilke krav skal stilles til oppfølging av sensurer som er utgitt feil? 33 

• Hvordan kan man sørge for at sensurfrister blir opprettholdt til gjeldene frist? 34 

Saksbehandlers vurdering 

Saksbehandlers vurdering er at det er gunstig å drøfte studenttingets meninger og forslag på 35 

hvordan HVL kan bedre opprettholde og oppfølge avvik ved sensurer og ev. hvordan HVL kan stilles 36 

ansvarlig for konsekvenser av feil sensurer til feil tid. Sensurfrister og riktige sensurer er sentralt for 37 

alle studenter på alle campus og er en viktig komponent av studiet som bør respekteres og 38 

behandles deretter. 39 

Saksbehandlers innstilling 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker 40 

 41 
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Sak 89-22     Dato: 18.09.2022 

Revisjon av internasjonal politisk plattform (O) 

Saksansvarlig: Jelle Sebastian Bruin 

      

89-22 Revisjon av internasjonal politisk plattform (O) 1 

 2 

Definisjoner 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 3 

Vedlegg 

Mandat for internasjonal politisk komité 4 

Internasjonal politisk plattform 5 

Formål med saken 6 

Orientere ST og gi anledning til å stille spørsmål til prosessen så langt. 7 

Sakspresentasjon 

Internasjonal plattform vedtatt i 2017, og har stått uendret siden den gang. Nå ønsker AU å 8 

oppdatere denne slik at den er riktigere i forhold til dagens situasjon og politikk. Det er vedtatt at 9 

man skal ha en komité som har ansvaret for å lage et forslag som skal presenteres for 10 

Studenttinget.  11 

Komitéen har enda ikke kommet i gang. Målet er å få dette i gang så fort som mulig, men med ny 12 

fremdriftsplan og leder.  13 

I dag ledes komiteen av: Ikke bestemt 14 

Øvrige medlemmer: Alexander Papas, Johanne Sofie Iversen, Ruth Emilie Skjærvik Nygård  15 

Ny fremdriftsplan:  16 

Når Hva 

To uker før ST5 Frist for førsteutkast til plattformen. 

Fire uker før ST1 Frist for oversendelse av forslag til 

plattformen til AU 

ST1 Diskusjonssak om plattformen 

ST2 Vedta plattformen 

Saksbehandlers vurdering 

Det er viktig for AU at Studenttinget har kjennskap til status på prosessen knyttet til internasjonal 17 

politisk plattform.  18 

Saksbehandlers innstilling 

Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker19 

https://drive.google.com/file/d/1qAcH4M30G5Cgy_gcStGZWc5L1W5rVCrf/view
https://hvl365.sharepoint.com/:b:/s/Studenttinget/EXEE2G8vnn9Hntnh3VSYN60BhbSQgl4d5inhHmQqzAc6Hg?e=D0wnPu
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Sak 90-22    Dato: 18.09.2022 

Budsjett 2023 (V) 

Saksansvarlig:  

Jelle Sebastian Bruin 

      
 

90-22 Budsjett 2023 (V) 1 

 2 

Definisjoner 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 3 

ST  Studenttinget 4 

AU  Arbeidsutvalget 5 

SR  Studentråd 6 

Vedlegg 

Forslag Budsjett 2023 7 

Nedtrappingsplan for Studentrådene 8 

Formål med saken 9 

Vedta budsjett for 2023. 10 

Sakspresentasjon 

Studenttingsmøter 11 

Budsjetteringen for Studenttingsmøtene har vært oppjustert på grunn av pandemien. Da måtte vi 12 

operere med enkeltrom for alle deltakere. Til 2023 foreslås det å justere budsjettpostene for 13 

Studenttingsmøtene ned til ordinære satser, der ST deler rom. 14 

Overlapp AU: 15 

Posten foreslås å bli kuttet med kr. 10 000, som er likere reelt bruk.  16 

Kurs og kompetanseheving: 17 

På denne posten foreslås Kurs uspesifisert å bli kuttet med kr. 35 000. Videre foreslår AU kutt på 18 

Tillitsvalgtkonferanse og ST-seminar. Giratur forblir uendret, da dette vurderes som en viktig 19 

prioritering i driften til ST. Dersom AU ønsker å gjennomføre en større tillitsvalgkonferanse, står AU 20 

fortsatt fritt til å nytte penger fra Kurs uspesifisert. Basert på kostnaden i 2022 er det dog et fint 21 

utgangspunkt med kr. 60 000.  22 

Profilering og annonsering: 23 

Grunnet et større innkjøp av promoteringsmateriale i 2021 ble denne posten redusert til kr. 40 000 24 

i 2022. For budsjettåret 2023 er det ønskelig å øke profilering og annonsering opp til kr. 147 000, 25 

slik at Studenttinget har de nødvendige midlene for å satse skikkelig på synlighet, profilering og 26 

rekruttering. Arbeidsutvalget ønsker å bruke et summen på noen større prosjekter som kan vare i 27 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KaJc7iY0PKES47NA0mCTlk_8V6AD6LbW/edit?usp=sharing&ouid=104965220085125144450&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KaJc7iY0PKES47NA0mCTlk_8V6AD6LbW/edit?usp=sharing&ouid=104965220085125144450&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1OO-vtVZmAIIOiydLbuzmMV9u8DLSX6Rt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OO-vtVZmAIIOiydLbuzmMV9u8DLSX6Rt/view?usp=sharing
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Sak 90-22    Dato: 18.09.2022 

Budsjett 2023 (V) 

Saksansvarlig:  

Jelle Sebastian Bruin 

      
lengre tid. For eksempel er det ønske om å nytte profesjonelle firma for å lage 28 

promoteringsvideoer. 29 

Representasjon og reiser 30 

AU ser at det trengs en økning på Representasjon og reiser, som skissert i sak 78-22 – Revisjon av 31 

Budsjettet 2022. Det er ingen tvil om at det er utrolig viktig at AU får prioritere standvirksomhet på 32 

alle campus, og har sett at posten i budsjettet 2022 ikke strekker helt til. Derfor budsjetteres det 33 

med å øke denne til kr. 30 000. 34 

Aktivitets- og driftstøtte 35 

Som tidligere nevnt følger AU Nedtrappingsplan for Studentrådene når denne posten Aktivitets- og 36 

driftstøtte skal bestemmes. Slik det ser ut i dag, er det flere SR som fortsatt har en del av 37 

egenkapitalen igjen, som bety at ST ikke trenger å fylle på like mye penger for at SR skal nå sine 38 

budsjettrammer. Som dere kan se i nedtrappingsplanen, er målet for 2023 å ha en samlet 39 

budsjettramme på kr. 690 000. For å nå dette er det budsjettert med at ST tildeler SR med kr. 40 

538 899. 41 

Årsresultat og egenkapital 42 

Det budsjetteres ikke med et overskudd for budsjettåret 2023. Egenkapitalen må fortsatt bygges 43 

ned, men vi er på god vei. HVL vil ikke diskutere økning i budsjettrammen til STVL før egenkapitalen 44 

er fullstendig bygget ned.  45 

Saksbehandlers vurdering 

Det er utrolig viktig at Studenttinget setter seg inn i budsjettet og kontrollerer at dette er i samsvar 46 

med ønsket politikk og prioriteringer. AU ser frem til frodig debatt, og godt resultat. 47 

Punkt til diskusjon: 48 

• Hvordan skal finansieringen til Studentrådene prege driften av STVL. 49 

• Hva tenker Studenttinget om satsningen på Profilering? 50 

• Hvordan stiller ST seg til Representasjon og reiser? AU bruker mye tid på rekruttering, 51 

spesielt når det mangler tillitsvalgte i diverse råd, utvalg og tillitsposisjoner. 52 

Saksbehandlers innstilling 

Det foreslåtte budsjettet vedtas. 53 
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Sak 91-22      Dato: 18.09.2022 

Trygg Organisasjon 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland 

      

 

91-22 Trygg organisasjon (D) 1 

 

Definisjonar 

STVL  Studenttinget på Vestlandet 2 

NSO  Norsk studentorganisasjon 3 

SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse  4 

 

Vedlegg  5 

NSO- retningslinjer for tryggorganisasjon 6 

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STVL  7 

 

Føremål med saken 8 

Drøfte kring om STVL skal ta inn elementa under “definisjon og omfang” frå NSO sitt dokument 9 

“trygg organisasjon” i vårt dokument “våre prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i STVL”.   10 

 

Sakspresentasjon 

Frå SHoT-rapporten 2022 ser ein at tre av ti oppgjer at dei har vert utsett for ein eller anna form for 11 

seksuell trakassering. I ein organisasjon som STVL er det avgjerande at alle føler seg trygg, difor kan 12 

det vera nødvendig å ha ytlegare prinsipp for organisasjonskulturen i STVL. 13 

STVL har allereie styringsdokumentet “prinsipper for oppførsel og organisasjonkultur i 14 

Studenttinget på Vestlandet”, likevel er ikkje dette utfyllande nok når det kjem til retningslinjer 15 

knytt til seksuelle overgrep, seksuell trakasering og grenseoverskridende seksuell adferd. NSO har 16 

eit dokument om trygg organisasjon, som inneheld desse punkta.  17 

På arbeidstilsynet sine nettsider kan ein lese at seksuell trakassering til dømes har samanheng med 18 

mentale og fysiske helseplager, stress og symptom på posttraumatisk stressliding.  19 

https://student.no/om-nso/dokumenter/retningslinjer-for-trygg-organisasjon
https://static1.squarespace.com/static/5d010859aabcb80001a90ee5/t/5f6898dcef095d17b7969c66/1600690397064/1.0+Prinsipper+for+oppf%C3%B8rsel+og+organisasjonskultur+i+Studentinget+p%C3%A5+Vestlandet.pdf
https://khrono.no/flere-sliter-psykisk-og-en-av-tre-har-vaert-utsatt-for-sextrakassering/714944
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/seksuell-trakassering/
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Sak 91-22      Dato: 18.09.2022 

Trygg Organisasjon 

Saksansvarlig:  

Synne Heim Helleland 

      

Punkt til diskusjon:  20 

• Korleis kan ein i STVL sikre at ingen vert seksuelt trakasserte? 21 

• Er det aktuelt å ta inn nokre av NSO sine punkt i vårt dokument? 22 

• Kva punkt skal ein eventuelt ta inn? 23 

 

Saksbehandlar sin vurdering 

Saksbehandlar ser på det som formålstenleg at Studenttinget drøftar om det er ynskjeleg å ha fleire 24 

element i dokumentet vårt om oppførsel og organisasjonskultur i STVL, for å sikre ein god 25 

organisasjonskultur der alle medlemmer kjenner seg ivaretatt og trygge.  26 

 

Saksbehandlar sin innstilling 

Det vert ikkje fatta vedtak i diskusjonssakar.  27 
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Eventuelt           Dato: 18.09.2022 

 

 1 

Eventuelt 2 

 3 
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Møteevaluering          Dato: 18.09.2022 

 

 1 

Møteevaluering 2 


