
 

 
Stillingsbeskrivelse for honorert verv: Campusleder 
 
Campusleder skal i tillegg til sitt politiske engasjement i campusstyret utføre plikter og 
oppgaver satt av semestermøtet og ledergruppa. For disse oppgavene honoreres 
campusleder i henhold til Studentdemokratiets vedtatte budsjett.  
 
Campusleders rolle: 

 Campusleder er øverste tillitsvalgt på campus og er strategisk ansvarlig for driften av 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge på campus.  

 Campusleder skal fremstå som samlende både ovenfor sitt campusstyre, på campus 
og i Studentdemokratiet sentralt.  

 Campusleder skal være synlig og tilgjengelig både for sitt campusstyre, på campus og i 
Studentdemokratiet sentralt.  

 Campusleder skal være et bindeledd mellom studenter og ansatte på USN, samt mot 
kommune og region. 

 Campusleder skal sørge for et godt samarbeid mellom studentorganisasjonene, 
linjeforeningene og de andre aktive studentene på campus, og skal i samarbeid med 
organisasjonskonsulenten gjennomføre ett samarbeidsmøte med disse aktørene i 
semesteret.  

 
Ansvar og økonomi: 

 Campusleder skal sørge for at budsjett legges frem og behandles i campusstyret i 
henhold til øvrige styringsdokumenter. 

 Campusleder skal legge vedtatt budsjett frem for ledergruppa etter satte frister.  

 Campusleder skal sette seg inn i Studentdemokratiet sitt budsjett og sørge for at 
campusstyret disponerer sine midler i henhold til budsjett og økonomireglement.  

 Campusleder er ansvarlig for opplæring av sitt campusstyre i føring av reiseregninger 
og refusjonsskjema, etter universitetets retningslinjer, i samarbeid med sin 
organisasjonskonsulent.  

 Campusleder er ansvarlig for å lage en arbeidsplan for sin campus og skal fremme en 
skriftlig rapport om arbeidet i ledergruppemøtene.  
 

Møtevirksomhet: 

 Campusleder har ansvaret for at det er avtalt faste, ukentlige møtepunkter der 
campusleder er synlig og tilgjengelig for studenter og ansatte på campus.   

 Campusleder er fast medlem av, og deltar i møter i, ledergruppa etter fastsatt 
møteplan.  

 Campusleder innkaller og leder månedlige campusstyremøter etter gjeldende 
vedtekter.  

 Campusleder er som medlem av ledergruppa medansvarlig for å holde semestermøte 
i samarbeid med arbeidsutvalget.  

 Campusleder representerer sin campus i driftsmøter, kommunale møter og andre 
samarbeidsmøter der det er naturlig å fremme studentenes meninger.  


