
Innkomne endringsforslag Stillingsbeskrivelser  
 

Forslag #  1 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Endringsforslag  

Paragraf  For alle medlemmer av campusstyret  

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

Funksjonstiden er 1.juli til 30. juni i henhold til SDSN sine vedtekter.  
 
 
 
 

Ny tekst 

Funksjonstiden er 1. juni til 31. mai i henhold til SDSN sine styringsdokumenter.  

Begrunnelse  

Ledergruppen ser det som hensiktsmessig at det nyvalgte campusstyret tiltrer i sine stillinger før 
sommerferien begynner. På denne måten tilrettelegger vi for at campusstyrene kan møtes og 
begynne planleggingen av det nye studieåret og studiestart før de går ut i ferie. Dette er 
erfaringsmessig en rolig periode for avtroppende campusstyre.  
 
Oppfølging av forslag til endring av funksjonstid i valgreglementet.  
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Forslag #  2 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Tilleggsforslag  

Paragraf  Kommunikasjonsansvarlig sin rolle 

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

• Ha ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus 
• Hovedansvarlig for profilering av valg. 
• Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus. 
 
 
 

Ny tekst 

• Ha ansvar for profilering av Studentdemokratiet og deres arbeid på campus 
• Hovedansvarlig for profilering av valg. 
• Ansvarlig for å dokumentere arrangementer, møter og studentlivet på campus. 
• Fremme internasjonale studenter sine interesser.  
• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 

Begrunnelse  

Når Læringsmiljøansvarlig i campusstyret når får fast plass i LMU, som har en betydelig 
saksmengde, ser ledergruppen det som hensiktsmessig at ansvaret for ivaretagelsen av 
internasjonale studenters rettigheter flyttes til kommunikasjonsansvarlig i campusstyret. Det er 
viktig å ivareta dette ansvaret på en god måte, og vi ser det derfor som nødvendig å fordele 
ansvaret i campusstyrene på en måte som fordeler arbeidsmengden slik at ansvarsområdene blir 
prioritert.  
 
 
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Forslag #  3 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Strykningsforslag  

Paragraf  Læringsmiljøansvarligs rolle  

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

Læringsmiljøansvarligs rolle: 
• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, 
trivsel og læringsmiljø. 
• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 
• Skal være campuskontakt inn mot læringsmiljøutvalget 
• Fremme internasjonale studenters interesser. 
 

Ny tekst 

Læringsmiljøansvarligs rolle: 
• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, 
trivsel og læringsmiljø. 
• Skal være campuskontakt inn mot læringsmiljøutvalget 
 

Begrunnelse  

Ledergruppen ønsker å flytte ansvaret til kommunikasjonsansvarlig for en mer hensiktsmessig 
ansvarsfordeling.  
 
 
 
 
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Forslag #  4 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Endringsforslag  

Paragraf  Læringsmiljøansvarlig sin rolle 

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

Læringsmiljøansvarligs rolle: 
• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, 
trivsel og læringsmiljø. 
• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 
• Skal være campuskontakt inn mot læringsmiljøutvalget 
• Fremme internasjonale studenters interesser. 
 

Ny tekst 

Læringsmiljøansvarligs rolle: 
• Læringsmiljøansvarligs har et særskilt ansvar for saker som angår studentenes helse, 
trivsel og læringsmiljø. 
• Skal jobbe for studentmobilitet, med et fokus på profilering av utvekslingsstudier 
• Sitter som medlem av læringsmiljøutvalget ved USN.  
• Fremme internasjonale studenters interesser. 
 

Begrunnelse  

Tydeliggjør at Læringsmiljøansvarlig sitter i LMU fast.  
 
 
 
 
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Forslag #  5 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Tilleggsforslag  

Paragraf  Nestleder på campus sin rolle 
Studentarbeid på campus  

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

Nestleder på campus sin rolle: 
• Nestleder i campusstyret er leders stedfortreder. 
• Skal sørge for at campusstyremøter blir innkalt og referatført. 
 
Studentarbeid på campus: 
• Nestleder skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på 
campus. 
• Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, 
studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre. 

Ny tekst 

Nestleder på campus sin rolle: 
• Nestleder i campusstyret er leders stedfortreder. 
• Skal sørge for at campusstyremøter blir innkalt og referatført. 
• Ansvarlig for SDSNs arbeid med bærekraft og fairtrade.  
 
Studentarbeid på campus: 
• Nestleder skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av prosedyrene for valg på 
campus. 
• Jobbe for et godt studentmiljø på campus sammen med linjeforeninger, fadder, 
studentorganisasjoner, Studentsamskipnaden og andre. 
• Skal i samarbeid med komiteen for nestledere og andre relevante aktører jobbe med SDSNs 
arbeid med bærekraft og fairtrade.  

Begrunnelse  

Bærekraft er et viktig politisk område som ledergruppen mener SDSN bør sette i fokus. For å 
synliggjøre dette arbeidet og for å sikre kontinuitet ser vi det som hensiktsmessig at 
ansvarsområdet legges til en av rollene i campusstyret.  
 
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 

 



Forslag #  6 
 
 
 
 
 

Forslagstiller  Ledergruppen  

Forslagstype  Endringsforslag  

Paragraf  Generelle bestemmelser om arbeidsutvalget  

Linjenummer   

Opprinnelig tekst  

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at 
Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes 
interesser på en god måte. 
• Arbeidsutvalget skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som 
angår deres studiehverdag på USN. 
• Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og skal være studentens 
hovedbeskjeftigelse i perioden. 
• Funksjonstiden er 1. juli til 30 juni i henhold til Studentdemokratiet sine vedtekter. USN innvilger 
permisjon fra studier til studenter i disse vervene 
 

Ny tekst 

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at 
Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes 
interesser på en god måte. 
• Arbeidsutvalget skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som 
angår deres studiehverdag på USN. 
• Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og skal være studentens 
hovedbeskjeftigelse i perioden. 
• Funksjonstiden er 1. juni til 14. juni påførende år, i henhold til Studentdemokratiet sine 
styringsdokumenter. USN innvilger permisjon fra studier til studenter i disse vervene 

Begrunnelse  

Oppfølging av endringsforslag til valgreglementet om funksjonstid.  
 
Ledergruppen ønsker med en utvidelse av Arbeidsutvalgets periode å legge til rette for opplæring 
og overlapp av arbeidsutvalgene. Det er viktig at arbeidsutvalgene får god tid til 
kunnskapsoverføring og at det nye arbeidsutvalget blir kjent med hverandre og arbeidet. Dette må 
finne sted før det administrative støtteapparatet går ut i ferie. 
 

Styrets innstilling  For  

Begrunnelse for innstilling   
 
 
 
 
 
 

 


