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VEDLEGG 53-18
Fadder som egen organisasjon
Dette dokumentet er skrevet i løpet av september 2018 og ble ferdigstilt 2. oktober 2018.
Utarbeidelsen har vært ledet av leder i StOr med innspill og samarbeid med arbeidsutvalget.
Dette er et dokument som beskriver StOr og Fadder under en organisasjon, hvordan det
fungerer i praksis og de forskjellige formål. Til slutt er det presentert StOr sin vurdering i
saken og forslag til videre arbeid.

Generelt
StOr og Fadder har per i dag samme organisasjonsnummer. Både StOr og Fadder må følge
styringsdokumenter som er vedtatt av parlamentet, men begge har ulike paragrafer, visjoner
og retningslinjer. Både StOr og Fadder må rapportere hvert sitt budsjett, regnskap og
handlingsplan til studentparlamentet som vedtar overnevnte.

Formålet til StOr er formidlet i formålsparagrafen i vedtektene til StOr jf. kapittel 2.1. Dette
kapittelet består av fem (5) punkter. Fadder har en egen paragraf i vedtektene jf. kapittel 9
bestående av fem (5) underkapitler.

Det opereres både teoretisk og praktisk med to forskjellige styrer, med egen leder og sjef for
StOr og Fadder. I utgangspunktet opererer Fadder uavhengig av StOr hvor det foretas
beslutninger uten involvering av arbeidsutvalget i StOr. Ved eventuelle endringer i budsjett
eller plan for fadderuken, er det studentparlamentet som skal avgjøre om Fadder kan gjøre
det.

Formål
StOr jobber studentpolitisk og skal ivareta studentenes faglige, sosiale og demokratiske
behov. StOrs interesse er å være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.
Arbeidsutvalget jobber fra 1.juli til og med 30. juni påfølgende år og jobber kontinuerlig
studentpolitisk med handlingsplanen, nye saker fra studentparlamentet og har et løpende
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samarbeid med ledelsen, rektoratet og administrasjonen ved UiS. Formålet til StOr er som
nevnt, definert i vedtektene jf. kapittel 2.

Fadder har et eget kapittel i vedtektene, med en generell bestemmelse jf. i pkt. 9.1(1):

Fadderstyret er StOr sitt utøvende organ i Fadderordningen. Faddersjef står ansvarlig for
Fadderstyret overfor Studentparlamentet og skal lede Fadderstyret i overenstemmelse med
Studentparlamentets vedtak.

Fadder skal tilrettelegge for at nye studenter ved UiS skal bli godt mottatt, får en tilhørighet
både sosialt og faglig samt. jobbe aktivt for å få et bedre og mer inkluderende studentmiljø.
Som det sies i vedtektene er Fadder, StOr sitt utøvende organ i Fadderordningen. Fadderstyret
velger selv hvordan man vil jobbe, men sitter fra 1. oktober valgt år, til 30. september
påfølgende år jf. valgreglementet pkt. 1.2. På denne perioden skal Fadderstyret planlegge
mottakelsesuken etter beste evne med sponsorer, tilskudd fra UiS og kommunen. De er i
praksis selvstendige og Faddersjefen har det øverste økonomiske ansvaret til Fadder jf.
økonomireglementet §2.3.

Handlingsplan
StOr skal ifølge handlingsplanen jf. Linje 60-62 sørge for at Fadderuken skal bidra til en
ivaretakende, trygg og inkluderende start for alle studenter samt. at Fadder får økt støtte fra
UiS. I praksis har Fadder søkt om midler fra UiS hvor tilskuddet er øremerket. De skaffer
også sponsorer, leverandører og involverer linjeforeninger/studentorganisasjoner uten
involvering fra StOr.

Arbeidskontrakter og økonomi

StOr og Fadder har også egne arbeidskontrakter hvorav arbeidsutvalget er lønnet via
tilskuddet fra UiS og Fadder med honorar med tilskudd fra Stavanger Kommune.

2

Studentorganisasjonen ved UiS – StOr - 971 340 738 – Kjell Arholms gate 41, 4021 Stavanger

Økonomihåndteringen til Fadder skjer uavhengig av StOr, hvor kommunikasjonen i
utgangspunktet 1 ligger mellom organisasjonskonsulent og regnskapsfører.

Som nevnt, opererer Fadder med et eget kapittel i økonomireglementet under §2.3. Likevel
plikter Faddersjef å forholde seg til de andre paragrafer. I denne paragrafen inngår blant annet
ansvarlighet for Fadderstyret, budsjettkontroll og utarbeidelse av budsjett.

Andre studentbyer
Ved å se til andre studentbyer, praktiserer de ikke en slik ordning hvor Fadder ligger under
studentdemokratiet, men et samarbeid i den forstand at de bistår og er tilgjengelige under
fadderuken. Dette er etter samtale med studentlederne ved ulike medlemslag på mail og
ledersamling.

På Universitetet i Agder (UiA) er fadderordningen organisert under UiA ved Studiestartteamet, men samarbeider med STA, SiA osv. Ved UiB og UiO er fadderuken arrangert av
studenter ved hvert fakultet hvor det er studentutvalget som har ansvaret for aktivitetene.
Dette er i samarbeid med fakultetene på hver av institusjonene. NTNU har ulike
fadderordninger tilpasset studieprogrammene og campuser hvor linjeforeningene er
ansvarlige.

StOr sin vurdering
I praksis opererer Fadder som en egen organisasjon, uavhengig av StOr. Fadder har som
nevnt, et eget budsjett, regnskap, plan for fadderuken og har et eget styre med egen sjef.
Faddersjefen står økonomisk ansvarlig for økonomien og skal i utgangspunktet jobbe tett med
organisasjonskonsulent for godkjenning av bilag. StOr har i praksis liten involvering i
Fadderuken utenom det å ha god kommunikasjon, samarbeid og stiller til disposisjon for
rådgivning. Faddersjef i fjor (2017/2018) søkte selv om midler fra UiS og hadde god
kommunikasjon med ledelsen, herunder universitetsdirektør og rektor. StOr hadde, etter det
som er kjent, ikke noen involvering i prosessen.
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Selv om Fadderstyret er StOr sitt utøvende organ i Fadderordningen opereres det som sagt, i
praksis, uavhengig av StOr. StOr leder har på starten av sitt verv, erfart at dersom noe haster
for sponsorer, leverandører eller andre samarbeidspartnere til Fadder etter fadderukens slutt,
blir leder av StOr kontaktet. I tillegg er det StOr som står økonomisk ansvarlig som
organisasjon dersom Fadder går i underskudd. Det har også vist seg at etter fadderuken, er det
en oppfattelse om at fadderstyret føler seg helt ferdig med arbeidet, selv om det er over en
måned igjen jf. valgreglement pkt. 1.2. Det blir en ringvirkning hvor StOr må trå til for å
håndtere økonomien til Fadder fra fadderukens slutt til og med 30. september. Dette gjelder
primært å få dekt underskudd som forekommer, henvendelser fra drift og andre aktører.

Arbeidsutvalget har opplevd og erfart at arbeidet etter fadderuken som tidskrevende og
forhindrer StOr i sitt arbeid studentpolitisk. I tillegg kan det oppstå situasjoner som kan
omtales som «opprydning» hvorav man må ha møter med ledelsen til blant annet å få dekket
underskudd, sørge for at regninger blir betalt og ta ansvar dersom andre aktører tar kontakt. I
tillegg er det en sannsynlighet som foreligger, at dersom Fadder får et underskudd som er
veldig høyt, kan dette gå økonomisk og omdømmemessig ut over StOr, hvis ikke
institusjonen stiller opp. Per dags dato har StOr mottatt to inkassovarsler fra Fadder, som står
på StOr sitt organisasjonsnummer, som kunne gjort at organisasjonen går inkasso.

Ved å ha Fadder som en egen organisasjon, kan det skape en ansvarsfølelse som gjør at
Faddersjef utfører arbeidet helt ut i valgt periode, StOr blir ikke potensielt holdt økonomisk
ansvarlig hvorav det kan hypotetisk sett kan være så ille at StOr går konkurs. Det er
selvfølgelig med en forutsetning om at UiS ikke stiller opp, men det er en sannsynlighet
dersom beløpet er høyt nok. I tillegg vil ikke studentparlamentet miste tilsyn av Fadder
dersom Fadder ligger under studentparlamentet.

StOr er villig til å samarbeide med Fadder til den grad som involverer samarbeid, bistand og
rådgivning. På denne måten vil ikke Fadder sitt arbeid gå utover StOr som organisasjon
økonomisk og organisatorisk sett.

Arbeidsutvalget i StOr legger derfor fram et forslag for studentparlamentet om å se på
muligheten for at Fadder skal bli en egen organisasjon. Det er tiltenkt at best mulig måte å
gjøre dette på er at Fadder ligger under studentparlamentet, men opererer uavhengig av StOr
med egne styringsdokumenter, visjon og planer. Det hensiktsmessige er å nedsette en
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arbeidsgruppe hvor endringene ikke trer i kraft før fra og med neste år. Dette krever et
samarbeid med institusjonen, arbeidsgruppen og arbeidsutvalget i StOr for å komme fram til
den best mulige løsningen. I tillegg må det utarbeides tydeligere styringsdokumenter for
Fadder, noe som vil være omfattende, men nødvendig. Dette vil også kunne bidra til ansvar,
evne til å fullføre, klart arbeidsforhold og frihet i den forstand at det ikke ligger direkte under
institusjonen.

StOr sine tanker
Fadder blir egen organisasjon under studentparlamentet. StOr og Fadder kan dele
organisasjonskonsulent, regnskapsfører og revisor. Organisasjonskonsulent fungerer som en
rådgivende funksjon og godtar utbetalingsbilag og overfører sammen med regnskapsfører,
men det foreslås at det jobbes for at UiS stiller med en fra økonomiavdelingen i en funksjon
som controller for økonomien. Controller funksjonen er for å se hvor mye penger som blir
brukt til enhver tid i forhold til budsjettet. Dette skal være en samarbeidende funksjon som
regulerer hva man har penger til slik at det ikke går utover budsjettet. Regnskapsfører har ikke
stor nok stilling til å kunne utføre dette arbeidet og med tanke på at UiS har et særskilt ansvar
for mottakelsen av studenter ved UiS, burde de stille til rådighet.

Punktvis:
1. Fadder blir egen organisasjon under studentparlamentet.
2. Fadder får bistand fra UiS angående økonomi, men organisasjonskonsulent fungerer
som en rådgivende og organisatorisk funksjon.
3. Institusjonen stiller med en controller funksjon for Fadder og tilstrekkelig økonomisk
opplæring av Fadderstyret.
4. Legge til et punkt i StOr sine vedtekter: StOr sin funksjon overfor Fadder er å gi
rådgivning, bistå og samarbeide med Fadder til den grad det finnes hensiktsmessig og
nødvendig.
5. Detaljene er opp til den eventuelle arbeidsgruppen som nedsettes. StOr foreslår at det
også er fokus på:
a. Utforming av styringsdokumenter, herunder:
i. Økonomireglement
ii. Vedtekter
iii. Retningslinjer for handlingsplan
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iv. Samarbeidsavtale med UiS
b. Til hvilken grad organisasjonskonsulent og regnskapsfører skal være involvert
hos Fadder
c. Hvor ofte Fadder skal rapportere til studentparlamentet
d. Studentparlamentets valg av flere i Fadderstyret i tillegg til Faddersjef

StOr sitt forslag
StOr sitt forslag er at det opprettes en arbeidsgruppe av studentparlamentet som ser på
hvordan Fadder skal bygges opp for å være en egen organisasjon. I arbeidsgruppen foreslås
det fire personer i arbeidsgruppen og at leder av StOr sitter som leder i arbeidsgruppen. Det
ses hensiktsmessig å ha muligheten for å ha med eksterne i arbeidsgruppen. Dette arbeidet
burde ferdigstilles ved første eller andre studentparlamentsmøte ved vårsemesteret slik at ved
nytt valg av Faddersjef, vil det nye styret operere som egen organisasjon til nytt semester.
Dette dokument kan være en pekepinn på hvordan man burde gå fram.
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