P360°-dokument
Saksbehandler

14/05328-115
Ellinor Dalbye Kasahara

Saksgang
Høgskolestyret

Møtedato 4.11.2016

DISKUSJONSSAK - ORDNINGEN MED STUDENTOMBUD
Bakgrunn :
HiOAs styre vedtok i sitt møte 7. juni 2014 å opprette en ordning med et
studentombud i 100 % stilling for en prøveperiode på to år fra og med 1. januar 2015.
I tråd med styrets vedtak har rektor gjennomført en ekstern evaluering av selve
ordningen. Evalueringens formål har vært å vurdere hvorvidt Studentombudsordningen har fungert i henhold til mandatet, samt å gi en anbefaling om ordningen
skal videreføres eller ikke, og eventuelt i hvilken form. Evaluering ble utført av
Deloitte og er vedlagt saken.
Studentombudsordningen er i norsk sammenheng et nytt tilbud som er etablert på
seks av landets høgskoler og universiteter. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) var
den første høgskolen i Norge som etablerte en slik ordning, og opprettet dette som
en prosjektbasert ordning fra 1. januar 2015. Organiseringen av, og mandatet for,
Studentombudet på HiOA baserte seg på Studentombudet ved Universitet i Oslo
(UiO) som ble etablert i 2013 som det første Studentombudet i Norge.
Rektor ber om at styret drøfter følgende:
Bør ordningen gjøres permanent?
Hva skal være Studentombudets mandat?
Hvilken organisatorisk plassering Studentombudet bør ha?
På bakgrunn av styrets diskusjon vil rektor legge fram et endelig forslag for
ordningen på styremøtet 20. desember.

Saksfremstilling
Deloitte konkluderer med følgende når det gjelder hvorvidt ordningen bør gjøres
permanent:
”Deloitte vurderer Studentombudsordningen som en velfungerende, viktig og
nødvendig tjeneste på HiOA. Studentombudet dekker utvilsomt et behov for
informasjon og bistand i saker som studentene ved HiOA har i forbindelse
med sine rettigheter i studiehverdagen. Videre vurderes ordningen å fungere i
henhold til alle punktene i mandatet.
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Ordningen med Studentombudet på HiOA bør videreføres som en permanent
stilling i 2017.”
Til grunn for konklusjonen ligger en vurdering opp mot mandatet for prøveordningen.
Studentombudets mandat i prøveperioden består av 11 punkter:
1. Studentombudet ved HiOA er en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker
om studentenes studiesituasjon. Studentombudet skal se til at sakene blir
rettmessig behandlet.
2. Studentombudet skal sørge for at instansen er godt kjent blant studentene som et
lavterskel tilbud.
3. Studentombudet skal gi opplæring til studenttillitsvalgte og studenter om
studentenes rettigheter og plikter.
4. Studentombudet er administrativt plassert i stabsenhet for internrevisjon.
Ombudet rapporterer faglig til Høgskolestyret. Studentombudet har ikke
instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved HiOA.
5. Studentombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig organisasjonsnivå.
Studentombudet har ikke beslutningsmyndighet. Ombudet er heller ikke klageeller ankeinstans for beslutninger og vedtak fattet av HiOA.
6. Studentombudet avgir hvert halvår skriftlig rapport om sin virksomhet til
Høgskolestyret. Rapporten legges frem for læringsmiljøutvalget og
Høgskolestyret. Høgskolestyrets leder orienteres løpende om viktige saker.
7. Studentombudet mottar all skriftlig informasjon utarbeidet av HiOA om
studentenes studiesituasjon.
8. Studentombudet kan i likhet med stabsenhet for internrevisjon fremme saker
direkte for Høgskolestyret.
9. Studentombudet avgjøre selv om og på hvilken måte råd og bistand skal gis.
Avslag skal alltid begrunnes. Avslag og misnøye med studentombudets
avgjørelse kan ikke påklages.
10. Studentombudet har innsyn i saksdokumenter i en sak så lenge studenten saken
gjelder samtykker, jf. Personopplysningsloven § 8 første punktum.
Studentombudet er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13.
11. Studentombudet er tilsatt som tjenestemann og er underlagt
tjenestemannslovgivningen i staten.
Studentombudet har selv kommet med følgende innspill endringer i mandatet og
videre diskusjon:




Det bør refereres til Studentombudets verdigrunnlag, fire verdier: Uavhengig,
konfidensiell, uformell, nøytral.
Punkt 3: «Studentombudet skal gi» bør endres til «Studentombudet kan gi».
Dette for å understreke at de tillitsvalgte selv kan velge om de ønsker slik
opplæring eller ikke.
Punkt 6: «Høgskolestyrets leder orienteres løpende om viktige saker» kan
endres til «rektor orienteres løpende om viktige saker». Behov for å beskrive
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hvor ofte «løpende» er. For eksempel minimum hvert kvartal. Dette forplikter
rektoratet til å følge opp ombudet.
Punkt 7: Det må oppklares hva som ligger i dette punktet.

I tillegg har Deloitte anbefalt følgende:


En gjennomgang av informasjonskilder hvor studentene kan hente
informasjon om sine rettigheter og plikter, slik at antall slike henvendelser
minimeres for Studentombudet. Vi mener Studentombudet med dette vil
kunne utnytte sin arbeidskapasitet på en mer effektiv måte.



At fremtidig profilering av Studentombudsordningen skjer i samarbeid med
kommunikasjonsavdelingen, slik at Studentombudet kan bruke mer tid og
kapasitet på å motta og håndtere henvendelser fra studenter.



At Studentombudet fortsetter å føre statistikk av kategorisering av
henvendelser og type henvendelser («Rådgivning» / «Bistand»). Denne
statistikken gir viktig informasjon for å kunne avdekke eventuelle trender. Det
samme gjelder loggføring av henvendelser per fakultet.



Å kartlegge informasjonsflyten ved HiOA: Hvilke saker skal/skal ikke løses på
laveste organisasjonsnivå (Studentombudet), og hvor løses de type saker som
ikke skal til Studentombudet? Dette ser vi som viktig for at Studentombudet i
fremtiden skal få riktigere typer henvendelser fra studentene ved HiOA.

Rektor mener flere av disse anbefalingene er gode innspill.
Med henvisning til Studentombudets halvårsrapport, presentert på styremøtet
6. september, er mulig å tenke seg at etterspørselen etter Studentombudet kan
fortsette å vokse framover, og at det kan medføre behov for ytterligere ressurser ut
over den stillingen som ligger i prøveordningen. Rektor mener derfor at det bør
drøftes hvilke saker Studentombudet skal og bør behandle, jf at mandatets punkt 2
om at ordningen skal være et lavterskeltilbud. Dette også med tanke at
halvårsrapporten viste at langt de fleste henvendelsene gjelder behov for informasjon
man kunne tenke seg at studentene også kunne få ved henvendelse direkte til
instituttet eller instanser ved HiOA.
Flere av de sakene som Studentombudet behandler kunne man mene burde vært
håndtert bedre av HiOA. Rektor synes ikke det er unaturlig å vurdere hvorvidt om
også ordningen, slik den fungerer i dag, gir tilstrekkelig læring for organisasjonen,
jf. mandatets punkt 6 om at rektor skal holdes løpende orientert om viktige saker.
Hvis styret mener ordningen skal videreføres permanent bør det etableres rutiner for
kontinuerlig læring i organisasjonen som følge av de erfaringer Studentombudet
høster og de sakene som behandles. Dette forutsetter også en organisatorisk
plassering som gjør dette mulig.
Endelig mener rektor at det også kan stilles spørsmål ved om det er behov for
halvårlige rapporter til styret, eller om det i en eventuell permanent ordning vil være
tilstrekkelig med årlig rapportering, jf. mandatets punkt 6.
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Bør Studentombudet ha en annen organisatorisk plassering?
I dag er studentombudet organisatorisk plassert i Stabsenhet for internrevisjon.
Deloitte ble også bedt om å gjøre en vurdering av dette, og konkluderer med
følgende:


Studentombudet administrative plassering i stabsenheten for internrevisjon
vurderes som hensiktsmessig også med tanke på at Studentombudet skal
være en uavhengig instans.
o Det vises i denne sammenhengen også til organisatorisk plassering av
Studentombudet på UiO (Enhet for internrevisjon)
o Med en organisatorisk plassering i stabsenheten for internrevisjon vil
HiOA også sikre at saker kan diskuteres med og fremmet internt i
internrevisjonen

Rektor viser til at studentombudsordningen har ulike organisatorisk plassering de
stedene ordningen er etablert. Det er riktig at Studentombudet ved UiO er
organisatorisk plassert under Enhet for Internrevisjon. De øvrige
studentombudsordningene er imidlertid plassert på følgende måte:





Ved UiB er Studentombudet organisatorisk plassert i HR-avdelingen
Ved UiS er Studentombudet organisatorisk plassert under
universitetsdirektøren
Ved NHH rapporterer Studentombudet direkte til styreleder
Ved UiT er Studentombudet organisatorisk plassert ved Studentsamskipnaden

Felles for de ulike ordningene er at de framhever studentombudets uavhengige rolle.
Rektor tolker det slik at ombudet bør være uavhengig av de faglige
undervisningsenhetene (fakulteter eller avdelinger) og studieadministrative enheter.
Den faglige uavhengigheten til studentombudet er udiskutabel, gitt hensikten med
ordningen. Den kan også reguleres gjennom mandatet.
Hensikten med en organisatorisk plassering er at vedkommende får en
personalmessig oppfølging, og at denne er uavhengig. Rektor ber styret drøfte
hvorvidt en annen organisasjonsmessig plassering av studentombudet er mer
hensiktsmessig, blant annet for å sikre tilstrekkelig oppfølging og læring av
Studentombudets arbeid. En løsning kan være å legge ordningen inn i HRavdelingen slik det er gjort på UiB, hvor det også finnes et lignende fagmiljø (juridisk,
HMS, arbeidsmiljø mv.). En annen løsning kan være å legge ordningen direkte under
organisasjons- og virksomhetsstyringsdirektøren slik det er gjort ved UiS.

Vedlegg:
Evaluering av ordningen med Studentombud på HiOA, Deloitte.
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