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Høring, Revidert tillitsvalgt-ordning for studenter ved UiS
Universitet i Stavanger sender med dette revidert tillitsvalgt-ordning for studenter ved UiS på høring i
institusjonen.
Arbeidet med å revidere tillitsvalgt-ordningen for studenter ved UiS startet i 2018. Læringsmiljøutvalget
vedtok i sak LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter å nedsette en
arbeidsgruppe for å revidere tillitsvalgt-ordningen. Arbeidsgruppen ble opprinnelig ledet av StOr ved
nestleder for utdanning. De øvrige medlemmene var studentombud Maren Anne Kvaløy, Åse Helene
Bakkevig Dagsland (NHS) og fakultetsdirektør Gro Sokn samt Stig Selmer-Anderssen fra UA (administrativ
representant/referent).
Flere parallelle prosesser, blant annet omorganiseringen ved UiS, gjorde det vanskelig for arbeidsgruppen å
få til en framdrift i tråd med læringsmiljøutvalgets ønske. Da den nye organiseringen av UiS kom på plass i
fjor høst, tok StOr initiativ for å intensivere gruppens arbeid. Arbeidsgruppen fikk sitt mandat revidert etter
årsskiftet (sak LU 06/20 Arbeidsgruppe for revidering av tillitsvalgt-ordningen - mandat for arbeidet). I
februar ble arbeidsgruppen tildelt rollen som ett av de fem delprosjektene i prosjektet som skal arbeide med
revisjon av kvalitetssystemet ved UiS (PRaK). Arbeidsgruppen ble samtidig supplert med nye medlemmer.
Fra høsten 2019 har arbeidsgruppen vært ledet av StOr-leder Joachim Børlie. Fra våren 2020 har
arbeidsgruppens medlemmer vært studentombud Maren Anne Kvaløy, vitenskapelig
ansatt/studieprogramleder ved NHS Åse Helene Bakkevig Dagsland (med erfaring blant annet med
kompetansehevingskurset for studenttillitsvalgte), fakultetsdirektør ved TN Gro Sokn, og prodekan for
utdanning ved UH Brita Strand Rangnes. Stig Atle Selmer-Anderssen og Marit Cecilie Farsund, begge fra UA,
vært arbeidsgruppens administrative ressurser / referenter.
Arbeidsgruppens arbeid
Arbeidsgruppen har gjennom en rekke møter diskutert og skrevet seg systematisk gjennom mandatets
oppdrag, og har samtidig hatt oppmerksomhet på NOKUTs råd om at institusjonen bør ha en
tillitsvalgtordning som legger til rette for høy grad av involvering fra studentenes side og tydelig
studentmedvirkning på alle nivå og i alle aspekter av universitetets samlede tilbud innen høyere utdanning.
Om ordningen
Tillitsvalgtordningen for studenter ved UiS omfatter tre deler:
1. Organisering - valg og oppnevning - roller og ansvar
2. Informasjon, opplæring og fora
3. Attestering og honorering
Beskrivelsen av tillitsvalgt-ordningen for studenter skal etterleve statens kommunikasjonspolitikk. Like
termer og begreper skal som hovedregel ha lik betydning på tvers av de foreliggende styrende dokumenter.
For tillitsvalgtordningen betyr dette eksempelvis at ordningen slik den foreligger benytter begrepet
‘manntall’ der hvor arbeidsgruppens mandat brukte begrepet ‘valgforsamling’ (og som i universitets- og
høyskoleloven angis med begrepet ‘valgkrets’). Dette fordi det er begrepet ‘manntall’ som benyttes i
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universitetets valgreglement. Universitetsstyret har fastsatt valgreglementet som ett av våre styrende
dokumenter.
Tillitsvalgtordningen for studenter ved UiS inngår i og er et viktig element i UiS sitt kvalitetssystem. Derfor
ble arbeidsgruppens også tildelt rolle som ett av fem delprosjekt i arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet.
Kvalitetssystemet har som sitt overordnede organiserende prinsipp en tredeling mellom kvalitet i emner,
kvalitet i studieprogram og kvalitet i studieportefølje. Dette er reflektert i den reviderte tillitsvalgt-ordningen
gjennom betegnelsene emnetillitsvalgt, studieprogramtillitsvalgt og studieporteføljetillitsvalgt.
Arbeidsgruppen for revisjon at tillitsvalgt-ordningen vurderer nå at utkastet til revidert tillitsvalgt-ordning
kan sendes på høring i organisasjonen, med tanke på at høringsresultatene skal kunne innarbeides før den
reviderte ordningen legges fram for læringsmiljøutvalget på utvalgets møte 20.05.2020.
Læringsmiljøutvalget vil da kunne ta stilling til om utvalget skal tilrå at styret på sitt møte i juni fastsetter den
reviderte ordningen.
Høringsfristen er 4. mai 2020. Arbeidsgruppen beklager at fristen er noe knapp, som følge av at det har vært
noe utfordrende å ferdigstille dokumentet i den foreliggende situasjonen.
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