
Høringsbrev ‘’Tillitsvalgtordningen for 1 

studenter ved UiS’’ 2 

 3 

Studentorganisasjonen ved UiS StOr takker for muligheten til å svare på høringen angående 4 

tillitsvalgtordningen.  5 

 6 

Overordnet  7 

StOr vil gi den nye tillitsvalgtordningen ros for å plassere ansvaret for valg av tillitsvalgte på et 8 

konkret sted, da dette tidligere ikke har vært nedfelt på en slik måte. I tillegg mener vi at det er en 9 

styrke for studentdemokratiet at studentenes representanter slik forslaget til ordningen sier blir valgt 10 

av de studentene den enkelte tillitsvalgte/represenant skal representere, og ikke 11 

studentparlamentet. En klargjøring av rollene de ulike tillitsvalgte har er også på sin plass.  12 

StOr stiller se helhjertet bak det som står i kapittel 2.1: Informasjon. Dette er noe det gamle systemet 13 

i stor grad har manglet, og at dette nå ser ut til å komme på ett så konkret nivå vil være en styrke for 14 

systemet. Spesielt ‘’2.1.3 dokumentasjon’’ er spesielt viktig, da det å finne referater fra tidligere 15 

møter oppleves som tilnærmet umulig slik det er i dag.  16 

Vi stiller oss veldig positive til at ordningen skisserer at det skal opprettes studentorgan på fakultetet, 17 

og er av den oppfatning at dette vil være en styrke for studentdemokratiet og for studentenes 18 

representasjon lokalt på fakultetene. Det må allikevel konkretiseres enda mer hva disse skal være, 19 

men det kan muligens være en annen prosess.  20 

Forslaget som ligger i ‘’3.1: Attestering’’ stiller vi oss også veldig positive til. Dette oppleves ikke som 21 

satt i noe system i dag.  22 

Motforestillinger 23 

StOr vil påpeke at de er uenige med forslaget til tillitsvalgtordning når det gjelder punkt 1.2.3 b ii. Vi 24 

ønsker at valget av studentrepresentanter til universitetsstyret fortsatt skal velges av 25 

studentparlamentet slik som andre verv på institusjonelt nivå, og ikke på urnevalg. Vi ønsker at valg 26 

av dette vervet fortsatt skal ha valgkomiteens innstilling slik som praksis er i dag. Samtidig ser vi det 27 

ikke formålstjenlig at UiS og StOr bruker ressurser på at det fasiliteres valg for hele institusjonen to 28 

ganger i året, da studentparlamentsvalget ligger på høsten. 29 

 30 

StOr takker nok en gang for muligheten til å avgi høringssvar, og vil videre bemerke at å ta tak i 31 

tillitsvalgtordningen var på høy tid. Vi ser frem til å arbeide sammen med alle universitetets enheter 32 

for å sikre så god studentmedvirkning, og et så godt studentdemokrati som mulig i årene fremover.  33 

 34 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xxxx 35 


