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1 Sammendrag  

Studentombudsordningen er i norsk sammenheng et nytt tilbud som er etablert på seks 

av landets høgskoler og universiteter. Internasjonalt har selve ordningen eksitert i 50 år 

med utgangspunkt i opprettelse av Studentombud ved amerikanske universiteter. 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er den første høgskolen i Norge som har sett behovet 

for 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. 

 

Studentombudet på HiOA har nå eksistert i halvannet år og styret for høgskolen har bedt 

om en ekstern evaluering av selve ordningen. Evalueringens formål er å vurdere om 

Studentombudsordningen har fungert i henhold til mandat samt gi en anbefaling om 

ordningen skal videreføres eller ikke, og i hvilken form.  

 

Deloitte ble engasjert av HiOA til å foreta den eksterne evalueringen. Resultatet av 

evalueringen, med tilhørende konklusjon og anbefalinger, skal danne grunnlag for en 

styresak som skal behandles på Høgskolestyrets møte 4. november 2016.  

 

I samarbeid med HiOA ble det utviklet en evalueringsmetode basert på 

dokumentgjennomgang, intervjuer og spørreundersøkelser. Underveis i evalueringen har 

Deloitte hatt kontakt med sentrale personer ved HiOA, studenter som har vært i kontakt 

med Studentombudet og tilfeldige studenter på campus, studenttillitsvalgte og 

Studentombudet. I tillegg til intervjuene ble Studentombudets halv-/årsrapporter samt 

annet dokumentasjon fra Studentombudet gjennomgått og analysert. 

 

Den foreliggende evalueringsrapporten svarer på spørsmål om Studentombudet har 

fungert i henhold til mandatet ved en vurdering av de enkelte punktene i mandatet. Basert 

på evalueringen ble det avslutningsvis konkludert med om, og i hvilken form, 

Studentombudet skal videreføres eller ikke. I tillegg ble det gitt ytterligere anbefalinger til 

forbedringspotensialer basert på det Deloitte har funnet i informasjons- og 

datagjennomgangen. 

 

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.  

 

Ordningen med Studentombudet på HiOA bør videreføres som en permanent stilling i 

2017. 
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2 Bakgrunn  

 

2.1 Bakgrunn 

Ordningen med Studentombud har eksistert internasjonalt i 50 år, og Norge er ett av de 

siste landene i Vest-Europa som har etablert en slik ordning på undervisningsinstitusjoner 

(høgskoler og universiteter)1. Ved utgangen av 1.kvartal 2016 var det seks høgskoler og 

universiteter i Norge som hadde studentombud. Høgskolen i Oslo og Akershus var den 

første høgskolen i Norge som opprettet et Studentombud (17. juni 2014 med tiltredelse og 

virkning fra 1. januar 2015). Ordningen er prosjektbasert og en prosjektstillingsperiode 

begrenset til to år. 

Etter å ha hatt denne prosjektbaserte ordningen i ett og et halvt år ønsker HiOA en ekstern 

evaluering av ordningen med Studentombud. Deloitte fikk i oppdrag til å evaluere hvorvidt 

Studentombudsordningen har fungert i henhold til mandatet i perioden 1. januar 2015 og 

fram til i dag. På bakgrunn av evalueringen skal det gis en anbefaling av hvorvidt ordningen 

med Studentombud bør videreføres eller ikke, og i hvilken form. 

Studentombudet er administrativt plassert i høgskolens stabsenhet for intern revisjon, og 

er en uavhengig stilling i forhold til den øvrige organisasjonen.  

Studentombudets mandat 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 klage- eller 

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. 

Rektor 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. 

                                                           
1 https://blogg.hioa.no/Studentombudet/2015/06/04/enohe/ 
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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. 

 

Mandatet gjenspeiler studentombudets verdier og rolle som uavhengig, konfidensiell, 

uformell og nøytral. Studentombudet har fra opprettelsen og fram til nå arbeidet med å 

utvikle sin rolle (gjennom ovennevnte verdier), samt å gjøre tilbudet kjent blant studenter 

og ansatte. Den første prioriteringen referert i første halvårsrapport var å promotere 

tilbudet med Studentombud og komme på sosiale medier DER studentene er. 

Halvårsrapporten viser at arbeidet med å 

promotere ordningen i 2015 har hatt 

positiv effekt. Flere kjenner til ordningen 

med Studentombud og flere studenter 

tar kontakt, og søker råd og veiledning 

hos Studentombudet. Sammenlignet 

med Universitetet i Oslo som har 1/3 

flere studenter enn HiOA, har 

Studentombudet på HiOA hatt flere 

henvendelser enn UiO i løpet av første.kvartal 2016.  

Den prosjektbaserte ordningen utløper 31. desember 2016, og er evaluert i denne 

rapporten. I avsnittene nedenfor presenteres metode og tilnærming for evalueringen, samt 

vår vurdering av hvorvidt ordningen med Studentombudet har fungert i henhold til 

mandatet. Basert på evalueringen har Deloitte kommet frem til en konklusjon om hvorvidt 

ordningen med Studentombud skal videreføres eller ikke, og i hvilken form. 

 

«Mandatet gjenspeiler 

studentombudets verdier 

uavhengig, konfidensiell, 
uformell og nøytral» 
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3 Metode og tilnærming  

3.1 Metodisk tilnærming 

Deloitte forstår det slik at formålet med evalueringen er å undersøke hvorvidt 

Studentombudsordningen har fungert i henhold til mandatet. Informasjon om hvorvidt 

ordningen har fungert / til dels fungert / ikke fungert danner videre grunnlag for vår 

konklusjon om ordningen med Studentombud bør videreføres eller ikke, og i hvilken form.   

I informasjon- og datainnsamlingsfasen har det vært viktig å involvere interessenter som 

står Studentombudet nært, eller har vært i kontakt med Studentombudet. Vi har også 

spurt tilfeldige studenter ved HiOA om de kjenner til ordningen med Studentombud. Dette 

for å få et inntrykk av hvor kjent og tilgjengelig ordningen med Studentombud er. 

For å svare på om Studentombudet har fungert i henhold til mandatet, har vi i samråd med 

HiOA basert vår evaluering på følgende evalueringsmetode: 

 

 

Figur 1: Metode for evaluering av ordningen med Studentombudet på HiOA; Deloitte 2016 

Informasjon og data som ble samlet inn i fase 1 og 2 av prosjektet ble i siste fasen analysert 

og resultatet ble evaluert i henhold til hvert enkelt punkt i Studentombudets mandat. 

Denne analysen og evalueringen har dannet grunnlag for vår konklusjon og anbefaling til 

hvorvidt ordningen med Studentombudet skal videreføres eller ikke, og i hvilken form. 

Det er ikke mange høgskoler og/eller universiteter som har en ordning med Studentombud. 

I konklusjon og anbefalinger av hvorvidt ordningen skal videreføres eller ikke, og i hvilken 

form, har vi valgt å sammenligne HiOAs studentombudsordning med UiOs ordning.   

 

3.1.1 Dokumentasjon- og informasjonsgrunnlag 

Innledningsvis i oppdraget har Deloitte foretatt en gjennomgang av dokumentasjon basert 

på arbeidet studentombudet har nedlagt i å utvikle sin stilling som studentombud ved HiOA 

i perioden 2015 – 2016. HiOA oversendte følgende dokumenter som Deloitte har 

gjennomgått og analysert:  
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I tillegg til overnevnte dokumenter har vi gjennomgått Studentombudets hjemmeside på 

HiOA.no, blogg og øvrig informasjon som ligger ute på nett og på sosiale medier. 

Studentombudet har ettersendt beregninger på tid brukt på antall saker høsten 2016. 

Studentombudet har også sett på antall saker der det har blitt gitt råd, og antall saker 

med behov for tettere oppfølging/bistand. 

På landsbasis er det ikke mange høgskoler eller universitet som har et Studentombud. Av 

de høgskoler/universiteter som har studentombud har vi valgt å sammenligne 

studentombudsordningen på HiOA med ordningen på Universitetet i Oslo (UiO). UiO 

etablerte studentombudsordningen i 2013. Relevant dokumentasjon å gjennomgå for 

studentombudsordningen ved UiO har vært årsrapporter, halvårsrapporter og 

Studentombudets hjemmeside. Dette for å få ett inntrykk av hvordan Studentombudet har 

fylt sin rolle som sådan, og i forhold til mandatet. 

3.1.2 Intervjuer  

I denne delen av evalueringen var hovedfokus å kartlegge kjennskap til, og eventuelle 

erfaringer med, Studentombudet.  

Individuelle intervjuer ble gjennomført med: 

 Studentombudet                              

 Prorektor for Utdanning 

 Studiedirektør 

 Leder av Studentparlamentet 

 

Intervjuguiden med oversikt over alle spørsmål og en fordeling av hvem som fikk hvilke 

spørsmål, er vedlagt evalueringsrapporten (kapittel 6). 

 

I samarbeid med Studentombudet fikk Deloitte samtykke til å kontakte et utvalg 

studenter som har vært, eller er i, kontakt med Studentombudet. Felles for disse 

studentene er at de har fått eller får råd/bistand i sin sak. Utvalget av studenter som har 

vært, eller er i kontakt med Studentombudet, ble foretatt av Studentombudet og er et 

representativt utvalg ut fra fakultet, semester, type sak og omfang. Deloitte kontaktet 

totalt tolv studenter på e-post. Åtte studenter svarte på e-posten.  

  

 Studentombudets mandat  

 Studentombudets stillingsbeskrivelse  

 Halvårsrapport 2015 og 2016 

 Årsrapport for Studentombudet HiOA 2015 

 Referater fra møtet i Læringsmiljøutvalget 

2015 og 2016 

 Rapportering til styret våren 2015 

 Forslag til vedtak/innstilling av 

studentombudet som fast stilling 

 Artikler skrevet på ombudets webside/blogg 
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Studentene som har vært i kontakt med Studentombudet ble bedt om å besvarte 

følgende spørsmål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrepene «uavhengig», «rettmessig» og «laveste organisasjonsnivå» ble beskrevet i mail 

til studentene som har vært, eller er, i kontakt med studentombudet.  

I tillegg til tilbakemeldinger fra studenter som har vært, eller er, i kontakt med 

Studentombudet, var det interessant å se på hvor kjent ordningen er blant tilfeldige 

studenter ved HiOA (hhv. Pilestredet og Kjeller). Tilfeldige studenter ble stilt spørsmålet: 

«Kjenner du til ordningen med Studentombud på HiOA?». Dersom studentene kjente til 

ordningen ble det stilt følgende oppfølgingsspørsmål: «Hvor fikk du kjennskap til 

tilbudet?». Studenter som var i kontakt med Studentombudet ble bedt om å besvare 

følgende spørsmål: «Fikk du den hjelpen du trengte?». Studentene svarte enten ja eller 

nei på spørsmålene. Studenter som svarte at de kjenner til ordningen ble spurt om hvor 

de har fått kjennskap fra: via utdanningstilbudet, via medstudenter, HiOAs nettside eller 

sosiale medier.  

Til sammen ble det intervjuet cirka 70 studenter, det vil si cirka 35 studenter per 

geografiske område (hhv. Pilestredet og Kjeller), cirka ti studenter per bygning på 

Pilestredet for å sikre at vi traff studenter representert ved hvert fakultet (Helsefag, 

Samfunnsfag, Lærerutdanning og internasjonale studier og Teknologi, kunst og design). 

Samfunnsfag er ikke representert ved HiOA, Kjeller. Deloitte oppnådde også en 

svarprosent med tilfeldig spredning på semester/nivå blant studentene.  

 

3.1.2.1 Spørreundersøkelse 
I tillegg til intervjuene ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse med 

studenttillitsvalgte.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut før det ble avholdt konferanse 10. oktober 2016, der ett 

av formålene var å informere om ordningen med Studentombudet til de nye 

studenttillitsvalgte. Under konferansen ble studenttillitsvalgte oppfordret til å svare på 

spørreundersøkelsen. Svarene fra spørreundersøkelsen ble oppsummert etter 

konferansen.  

Den elektroniske spørreundersøkelsen ble sendt til 500 tillitsvalgte. Av disse svarte 113, 

noe som gir en svarprosent på 22 %.  

Studenttillitsvalgte skal i henhold til Studentombudets mandat gis opplæring om 

studentenes rettigheter og plikter. Den elektroniske spørreundersøkelsen samt en 

oppsummering av svar er vedlagt evalueringsrapporten (kapittel 6).

- Hvilket fakultet studerer du ved? 
- Hvilket semester studerte du ved første kontakt med ombudet? 
- Hvor fikk du kjennskap til tilbudet? (Gjennom utdanningstilbudet, HiOAs hjemmeside, kampanje, 

gjennom andre studenter, Facebook, Snapchat) 

 
- Hva et ditt inntrykk av ordningen med Studentombudet på HiOA så langt? Åpent svar 
- Synes du at studentombudet er en uavhengig instans? (Ja/Nei - eventuell hvorfor ikke) 
- Synes du at sakene ombudet har tatt ansvar for blir rettmessig behandlet? (Ja/Nei - eventuell 

hvorfor ikke) 
- Synes du at sakene ombudet har tatt ansvar for ble løst på lavest mulig organisasjonsnivå? (Ja/Nei - 

eventuell hvorfor ikke) 
- Ble din sak løst på en tilfredsstillende måte? (Ja/Nei – eventuell hvorfor ikke) 
- Har du innspill på hvordan Studentombudets arbeid kan gjøres på en annen/bedre måte? 
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4 Resultat av punkter til 
evaluering  

4.1  Punkter til evaluering av studentombudet ved HiOA 

Basert på mandatet til Studentombudet er det i bestillingen til Deloitte formulert 

problemstillinger knyttet opp mot det enkelte mandatpunkt. Analysen skal omfatte utfallet 

og/eller oppfyllelsen av de ulike punktene. Eksempel: Mandat 2: «Studentombudet skal gi 

opplæring til studenttillitsvalgte og studenter om studentenes rettigheter og plikter.» Dette 

gir problemstillingen: «Har studentombudet gitt opplæring til studenttillitsvalgte og 

studenter om studentenes rettigheter og plikter – og hva har vært utfallet av denne 

opplæringen?». HiOA har videre formulert punkter til evaluering av 

Studentombudsordningen: 

1) Er Studentombudet ved HiOA en uavhengig instans hvis hovedformålet er å gi råd og bistand i saker om 

studentenes studiesituasjon? Blir sakene studentombudet tar ansvar for rettmessig behandlet? 

2) Har studentombudet gitt opplæring til studenttillitsvalgte og studenter om studentenes rettigheter og plikter – 

og hva har vært utfallet av denne opplæringen? 

3) Løses studentombudets saker på lavest mulig organisasjonsnivå? Operer studentombudet som klage- eller 

ankeinstans for beslutninger og vedtak fattet av HiOA, selv om dette ikke er mandatet? 

4) Hva har vært utfallet av studentombudets halvårlige rapporter, og hvordan har rapportene blitt fulgt opp i 

organisasjonen? 

5) Har studentombudet fremmet saker og henvendelser direkte for Høgskolestyret, og hva har vært utfallet av 

disse? 

6) Hvilke saker og henvendelser har studentombudet brukt tid på? Hvordan har råd og bistand blitt gitt av 

studentombudet? 

7) Er det mange antall henvendelser som er kommet inn som ligger utenfor studentombudets mandat og virke? 

Analyse av mulige grunner til at studentombudet får henvendelser som ligger utenfor studentombudets 

arbeidsoppgaver. 

8) Har studentombudet oppfylt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 12 forholdt seg til samtykke, jf. 

Personopplysningslovens § 8 første punktum? 
 

I de neste avsnittene vil vi svare ut hvert evalueringspunkt etter hvorvidt det har fungert 

/ til dels fungert / ikke fungert, i tråd med Studentombudets mandat. Basert på graden av 

fungering ut ifra mandatet, vil vi i neste kapittel konkludere med en anbefaling om hvorvidt 

ordningen med Studentombudet bør videreføres, og i hvilken form.  

 

4.2 Generelt inntrykk av ordningen med Studentombud 

Alle interessentene som kjenner til ordningen med Studentombudet har generelt et godt 

inntrykk av ordningen. De fleste uttrykker at dette er et høyst nødvendig tilbud til 

studentene, for å kunne ivareta deres rettigheter som studenter ved HiOA. Flere mener at 

Studentombudets formelle utdanning og politiske erfaring gjør at ombudet er i stand til å 

løse sakene på en tilfredsstillende måte, og i tråd med mandatet. Flere av studentene som 

har vært i kontakt med Studentombudet opplever å bli møtt, få saken sin raskt og 

profesjonell håndtert, og saken ble i de aller fleste tilfeller løst.  

 



Evaluering av ordningen med Studentombud på Høgskolen i Oslo og Akershus 

 

  

11 

4.2.1 Studentombudet som uavhengig instans  

Alle interessenter utenom studenter på campus ble stilt spørsmålet «Opplever du at 

Studentombudet er en uavhengig instans? (Ja/Nei - eventuelt hvorfor ikke). For de som 

spurte hva som lå i begrepet «uavhengig» ble betydningen av begrepet forklart slik: 

Begrepet "uavhengig" betyr at det er en direkte link mellom Høgskolen og studentene. 

Stillingen som Studentombud er verken knyttet opp mot Høgskoleledelsen eller 

fakultetene, men er til for studentene.  

 

På hjemmesiden til Studentombudet er den første verdien «uavhengig» beskrevet slik: 

Uavhengig betyr at ikke jeg kan instrueres, verken av Høgskolen eller av studenter eller 

studentorganisasjoner. Studentombudet vil alltid prøve å se problemer eller konflikter fra 

utsiden og forsøke å hjelpe partene til å finne frem til den løsningen som er best for begge. 

En slik uavhengighet kan bidra til at partene kan tenke kreativt og åpent om ulike 

muligheter og komme frem til gode løsninger, innenfor det regelverket som gjelder.2 

 

Funn fra intervjuene og spørreundersøkelsene tilsier at de fleste opplever Studentombudet 

som en uavhengig instans. Sju av åtte studenter som var i kontakt med Studentombudet, 

og som svarte på dette spørsmålet, opplever Studentombudet som en uavhengig instans.  

 

I spørreundersøkelsen med student-

tillitsvalgte svarer cirka halvparten «Vet 

ikke» om de opplever Studentombudet 

er en uavhengig instans. Dette kan etter 

vår mening henge sammen med at flere 

er nye i rollen som studenttillitsvalgt, og 

at de derfor ikke kjenner til ordningen 

med Studentombudet.  

 

Begrepet «uavhengig» er en verdi som kommuniseres tydelig på nettsidene til 

Studentombudet, og spesielt gjennom Studentombudets «ofte stilte spørsmål» og i artikler 

skrevet på bakgrunn av ofte stilte spørsmål og henvendelser. Studentombudet jobber mye 

med å kommunisere hva Studentombudet er, hvem som kan henvende seg til 

Studentombudet, hva slags saker man kan kontakte ombudet om, og til slutt hva 

Studentombudet kan gjøre og ikke gjøre, i saker som gjelder studentens rettigheter. 

Studenter og ansatte som søker på HiOAs nettside, ombudets blogg eller som er medlem 

av Studentombudet på sosiale medier bør etter vår vurdering få et inntrykk av at 

Studentombudet fungerer uavhengig fra den øvrige organisasjonen. 

 

Studentombudet har også skrevet mange samlende artikler rundt ulik tematikk som 

mobbing/trakassering, «Hjelp jeg strøk på eksamen», etc. Disse er skrevet for studenter 

og andre som har spørsmål om sine rettigheter i studiehverdagen.  

 

4.2.2 Studentombudets saker og rettmessig behandling av disse 

Alle interessenter utenom studenter på campus ble stilt spørsmålet: «Opplever du at 

sakene Studentombudet har tatt ansvar for blir rettmessig behandlet?» (Ja/Nei - eventuelt 

hvorfor ikke).  Skriftlig og muntlig under intervjuer eller i spørreundersøkelsene er 

begrepet "rettmessig" omtalt som følger: Rettmessig betyr at Studentombudet sørger for 

at alle saker som kommer inn til Studentombudet blir behandlet i tråd med lovverket, slik 

at studentenes rettigheter blir ivaretatt. 

På Studentombudets blogg beskrives «rettmessig» slik: Studentombudet er en uavhengig, 

nøytral person som bistår i å løse problemer og gi en konfidensiell og uformell 

gjennomgang av ulike alternativer i en sak. Studentombudet skal se til at saker som gjelder 

studenter blir rettmessig behandlet. Formålet med Studentombudet på HiOA er å sikre at 

                                                           
2 https://blogg.hioa.no/Studentombudet/2015/03/30/Studentombudet-skal-vaere-uavhengig/ 

«Studentombudet er en 

uavhengig instans til den 

øvrige organisasjonen, 

både organisatorisk og i 
henhold til mandat» 
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saker som omhandler studenter blir rettmessig behandlet, og at ulike problemer blir løst 

på lavest mulig nivå. 3 

Funn fra intervjuene og spørre-

undersøkelsene tilsier at samtlige 

ovennevnte respondenter opplever, eller 

har inntrykk av (uten å ha tilgang til 

detaljinformasjon), at sakene 

Studentombudet har tatt ansvar for ble 

rettmessig behandlet. Respondentene 

nevner at de ikke har detaljinformasjon, 

men sier samtidig at de ikke har fått tilbakemelding om noe annet enn at sakene blir 

rettmessig behandlet av Studentombudet. Sju av de åtte studentene som har vært i 

kontakt med Studentombudet og som svarte på Deloitte sin e-post, svarte at deres saker 

ble rettmessig behandlet.  

 

I spørreundersøkelsen med studenttillitsvalgte svarer over halvparten «vet ikke» på 

spørsmålet om sakene ombudet tar ansvar for blir rettmessig behandlet. Dette kan etter 

vår mening henge sammen med at flere er nye i rollen som studenttillitsvalgt, og at de 

derfor ikke kjenner til ordningen med Studentombudet.  

 

4.2.3 Studentombudet som opplæringsinstans til studenttillitsvalgte og 

studenter  

Alle interessenter har blitt stilt spørsmålet: Har Studentombudet gitt opplæring til 

studenttillitsvalgte og studenter om studentenes rettigheter og plikter – og hva har vært 

utfallet av denne opplæringen? Dette spørsmålet omhandler hvorvidt interessentene 

kjenner til Studentombudet, og om de kjenner til tilbudet som et lavterskel tilbud. Slik det 

står i mandatet skal Studentombudet gi opplæring til studenttillitsvalgte om studenters 

rettigheter og plikter, og er selv ansvarlig for profilering av ordningen. 

Funn fra intervjuer og spørreundersøkelser tilsier at de fleste respondenter opplever, eller 

har inntrykk av (uten å ha tilgang til detaljinformasjon), at studenter og deres 

studenttillitsvalgte får opplæring i rettigheter og plikter. I spørreundersøkelsen med 

studenttillitsvalgte svarer 36% at opplæringen har ført til økt kjennskap om studentenes 

rettigheter og plikter. Halvparten av de studenttillitsvalgte svarer «vet ikke» på spørsmål 

om opplæringen har ført til økt kjennskap om studentenes rettigheter og plikter. 
Dette kan etter vår mening henge sammen med at flere er nye i rollen som 

studenttillitsvalgt, og at de derfor ikke kjenner til ordningen med Studentombudet.  

 

Når det gjelder punktet «Studentombudet er ansvarlig for profilering av ordningen» er det 

generelle inntrykket at Studentombudet jobber hardt gjennom ulike kanaler for å gjøre 

ordningen kjent blant flere studenter og ansatte. Studentombudet har også vært bevisst 

på å få med seg tilsatte, studenttillitsvalgte på laget for å nå ut til studentene. I 

halvårsrapporten for våren 2016 skriver Studentombudet at synliggjøring av ordningen i 

2015 har hatt effekt. Deloitte intervjuet cirka 70 tilfeldige studenter på HiOAs  campus, 

det vil si cirka 35 studenter per geografiske område (hhv. Pilestredet og Kjeller). Til 

sammen svarte 17 studenter (samtlige fra Kjeller Campus) at de kjente til ordningen med 

Studentombud, hvor av to hadde vært på kurs hos Studentombudet som 

studenttillitsvalgte. Av studenter vi snakket med på campus hadde ingen utover de to 

tillitsvalgte benyttet seg av tilbudet. 

                                                           
3 https://blogg.hioa.no/Studentombudet/omStudentombudet/faq/ 
 

«Sakene Studentombudet 

har hatt eller har ansvar 

for blir rettmessig 
behandlet» 

https://blogg.hioa.no/studentombudet/omstudentombudet/faq/
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Vår vurdering er at Studentombudet sørger for å være på arenaer der studentene og 

ansatte er, og informerer muntlig, 

skriftlig på nett, blogg, flyers og sosiale 

medier om ordningen. Studentombudet 

publiserer artikler i media rundt 

forskjellige temaer som Studentombudet 

gir råd og veiledning om daglig. Artiklene 

får mange treff på sosiale medier, blir 

lest hyppig og fungerer som opplæring 

av hva Studentombudet gir av råd og 

veiledning. Artiklene har spart og sparer 

fortsatt Studentombudet for mye tid i 

besvarelser av enkelthenvendelser. Når 

det gjelder markedsføring av arbeidet utover det Studentombudet tar initiativ til å gjøre 

selv, er det nevnt at Studentombudet burde få mer støtte fra kommunikasjonsavdelingen 

i markedsføringen av tilbudet ut til studenter og ansatte. 

4.2.4 Studentombudet som laveste organisasjonsnivå  

Formålet med Studentombudet er å kunne tilby studentene en tjeneste som studentene 

kan benytte seg av på det laveste organisasjonsnivået på høgskolen. Tilbudet skal være et 

"lavterskeltilbud", noe som betyr at studentene kan få raskt råd og bistand i saker som 

gjelder deres rettigheter som studenter. Formålet i henhold til mandatet er at sakene kan 

løses med råd/bistand på lavest mulig organisasjonsnivå.  

Spørsmålet «Kjenner du til ombudet som et lavterskeltilbud?» ble stilt til samtlige 

intervjuobjekter med unntak av studenter som har vært i kontakt med Studentombudet. 

De fleste respondenter utenom studenter som har vært i kontakt med Studentombudet 

opplever at Studentombudet er 

et lavterskeltilbud og at sakene 

løses på lavest mulig 

organisasjonsnivå.  

Av studentene som har hatt 

kontakt med Studentombudet og 

som svarte på Deloitte sin e-post, 

svarte tre av åtte at de ikke 

opplever at sakene 

Studentombudet har hatt ansvar 

for ble løst på lavest mulig 

organisasjonsnivå, men derimot 

et høyere nivå.  

Studentombudet påpeker selv at det foreligger for lite kjennskap hos ombudet til hvor 

sakene ble løst. Studentombudet ga inntrykk av at hun har en kapasitetsutfordring til å 

følge opp alle saker som ble håndtert av Studentombudet. 

4.2.5 Utfall og oppfølging av halvårsrapporter  

Studentombudet, prorektor for utdanning, leder av studentparlamentet og 

studenttillitsvalgte ble stilt spørsmålet: «Hva har vært utfallet av studentombudets 

halvårige rapporter, og hvordan har rapportene blitt fulgt opp i organisasjonen?» Deloitte 

har også gjennomgått halvårsrapporter og referater som foreligger fra møter med 

Læringsmiljøutvalget. Det ble videre gjort en sammenligning av års-/halvårsrapporter med 

rapporteringer som er gjort fra Studentombudet ved Universitetet i Oslo. Dette for å ha et 

sammenligningsgrunnlag på innhold og form, og for å kunne gi en videre anbefaling på 

hva som kan gjøres bedre når det gjelder rapportering, herunder statistikk og 

dokumentasjon av jobben som gjøres av Studentombudet. 

«Det jobbes mye med å 

gjøre Studentombudet 

kjent blant studentene og 

ansatte. Studentombudet 

er en viktig 
opplæringsinstans» 

«Det kan synes som at sakene 

ble løst på lavest mulig 

organisasjonsnivå, men det 

foreligger for lite kjennskap til 

saksgangen for å kunne vurdere 

om sakene alltid ble løst på 

lavest mulig organisasjonsnivå» 
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Per dags dato har Studentombudet skrevet to halvårsrapporter og en årsrapport som er 

fremlagt og presentert for styret. Rapportene er også tilgjengelig for allmenheten på HiOA 

sine nettsider. Rapportene bygger på modell av Studentombudet som Universitetet i Oslo 

brukte i sin halvårsrapport for 2014.  

Prioriteringen i første halvåret i 2015 var å promotere ordningen i sosiale medier. Tall viser 

at promoteringen har hatt effekt målt i økning i 2016 i antall henvendelser, antall «klikk» 

på bloggen, antall lesere av publiserte artikler, antall medlemmer på Facebook og antall 

«likes» uavhengig av om du er medlem eller ikke på sosiale medier. Det som var nytt i 

halvårsrapporten for 2016 var at de ble 

vist en fordeling på saker hvor 

Studentombudet har sett behov for å 

involvere seg ytterligere («bistand»), og 

hvor studentene bare har hatt behov for 

råd («rådgivning») uten mer bistand.  

På spørsmål om interessentene kjenner 

til Studentombudets rapporter svarer de 

fleste, utenom de studenttillitsvalgte, at 

de kjenner til, og har lest rapportene til 

ombudet. De av respondentene som har 

lest rapportene synes rapportene er gode 

og gjenspeiler det arbeidet Studentombudet har gjort og gjør for å gi råd og veiledning til 

studentene om deres rettigheter. I spørreundersøkelsen til studenttillitsvalgte svarer 77% 

at de ikke har kjennskap til rapporten. Vår tolkning er at dette har sammenheng med at 

flere av de studenttillitsvalgte er nye, og ikke kjenner til ordningen eller rapportene til 

Studentombud. 

4.2.6 Saker til Høgskolestyret og utfall av disse  

Styret ved HiOA er høgskolens øverste beslutningsorgan, og har ansvar for høgskolens 

strategiske virksomhet og drift. Det burde være en høy terskel for å fremme saker til 

Høgskolestyret. Dette burde kun være nødvendig dersom det ikke var mulig for 

Studentombudet å løse saker på et lavere organisasjonsnivå, eller dersom saker er så 

alvorlige at Høgskolestyret burde informeres om eller håndtere disse. 

I intervjuene med Studentombudet, Studiedirektør og gjennomlesning av 

Studentombudets rapporter ble det spurt om Studentombudet har fremmet saker til 

Høgskolestyret, og om det foreligger kjennskap til utfallet av disse.  

Siden opprettelse av Studentombudet på HiOA har ingen saker blitt fremmet til 

Høgskolestyret. Samtlige saker ble løst på et lavere organisasjonsnivå. I intervjuet med 

Studentombudet fikk Deloitte kjennskap til en sak som ville har vært fremmet til 

Høgskolestyret, dersom den ikke ble løst av lederen for området saken hørte hjemme. 

4.2.7 Tid brukt på saker og henvendelser  

Ved evalueringen er det ønskelig å analysere Studentombudets tidsbruk og praktisk 

håndtering av saker og henvendelser. Kriteriet i evalueringen er «Hvilke saker og 

henvendelser har ombudet brukt tid på? Hvordan har råd og bistand blitt gitt av 

ombudet?». Kriteriet ble evaluert ved gjennomgang av Studentombudets rapporter og 

gjennom intervjuet med Studentombudet. 

I rapportene har Studentombudet vist en fordeling av «Metoden for første kontakt». 

Henvendelsesmåten ved første kontakt sier ikke noe om på hvilken måte studentene har 

blitt fulgt opp videre. 

Selv om denne type statistikk ikke ble videreført i halvårsrapporten viser tallene fra 2015 

at majoriteten av studentene tok sin første kontakt med Studentombudet via e-post 

«Studentombudets 

rapporter er godt kjent 

blant studentene og 

ansatte ved HiOA. 

Rapportene gir en god 

oversikt over 
Studentombudets arbeid» 
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(50%). Det finnes ingen indikasjon på at fordelingen av henvendelsesmåten er annerledes 

i 2016. 

I samtale med Studentombudet fikk Deloitte informasjon om at tidsbruken på saker 

varierer avhengig av type sak. En del av sakene kan løses ved en e-post eller en kort 

telefonsamtale, mens andre mer komplekse saker innebærer fysiske møter, notatskriving 

og/eller møter med andre deler av organisasjonen. 

Studentombudet ble bedt om å analysere tidsbruken når det gjelder saksbehandlingstid 

for henvendelser i høsten 2016. Studentombudet sa i intervjuet at hun har gjennomsnittlig 

kort saksbehandlingstid.  

Når det gjelder saker som ble avsluttet høsten 2016 (1. juli – 4. oktober 2016 / n=38) 

viser analysen at majoriteten (84 %) av sakene ble avsluttet i løpet av en uke.  

Det anbefales at Studentombudet fortsetter med statistikk på saksbehandlingstid, for å 

kunne dokumentere eget arbeid, og for å eventuelt se på mulige forbedringspotensialer 

når det gjelder saksbehandling og bruk av tid i ulike typer saker. 

4.2.8 Type henvendelser innenfor/utenfor mandatet og Studentombudets virke  

Ved evalueringen er det også ønskelig å se på fordelingen av saker som Studentombudet 

har håndtert. I forbindelse med dette ble det også sett på saker (kvantitativt og 

kvalitativt) so som av Studentombudet er vurdert å ligge utenfor Studentombudets virke. 

Kriteriet ble evaluert gjennom intervjuet med Studentombudet og gjennomgang av 

Studentombudets rapporter. 

Studentombudet har i sine rapporter kategorisert henvendelser i følgende kategorier 

(med antall henvendelser i perioden): 

Tabell 1: Antall henvendelser til Studentombudet etter kategori, 2015 - 1. Halvåret 2016; Kilde: 

Studentombudets rapporter 

Kategori 1. Halvåret 

2015 

2. Halvåret 

2015 

1. Halvåret 

2016 

Sum 

Eksamen/praksis 24 30 40 94 

Studierelatert 6 10 8 24 

Dispensasjon/tilrettelegging 10 7 10 27 

Administrativt 6 6 11 23 

Læringsmiljø 8 9 14 31 

Opptak 3 9 2 14 

Utveksling 1 0 1 2 

Personvern/anonymitet 7 2 1 10 

Disiplinær/sikkerhet 6 3 1 10 

Annet 0 1 5 6 

Utenfor mandatet 5 6 8 19 

Sum 76 83 101 260 

De fleste henvendelser faller i kategorien «Eksamen/praksis». Med eksamen menes alle 

former for eksamen og avsluttende oppgaver, slik som skoleeksamen, hjemmeeksamen, 
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mappeeksamen, muntlig eksamen, bachelor- og masteroppgave. Med praksis menes 

obligatoriske praksisperioder.4  

Fra og med 2016 ble det skilt mellom «Bistand» og «Rådgivning». Med bistand menes at 

Studentombudet har gitt bistand til studenten i forbindelse med saken/henvendelse. Dette 

inkluderer ofte innhenting av ytterligere informasjon, og kontakt med andre deler av 

Høgskolen. Det er opp til studenten selv om han/hun ønsker å gå videre med saken. 

Bortsett fra saker som faller i kategoriene «Læringsmiljø» og «Disiplinær/sikkerhet» var 

majoriteten av sakene Studentombudet har håndtert i 1. halvåret 2016 «Rådgivning». 

Det er kun et fåtall av henvendelser som Studentombudet har vurdert å falle utenfor 

Studentombudets mandat (cirka 7 % av alle henvendelser for hele perioden). 

Henvendelser som faller i denne kategorien er: 

 Henvendelser fra studenter fra andre utdanningsinstitusjoner 

 Spørsmål eller situasjoner knyttet til Studentsamskipnaden, SiO, Lånekassen, eller andre 

eksterne aktører knyttet til studiesituasjonen 

 Andre henvendelser som ikke er knyttet til studiesituasjonen på HiOA 

 

Etter gjennomgangen av Studentombudets rapporter og intervju med Studentombudet 

vurderer Deloitte at Studentombudet har 

en hensiktsmessig kategorisering av 

type henvendelser, og at skillet mellom 

«Bistand» og «Rådgivning» også gir 

nyttig bakgrunnsinformasjon til 

Studentombudets arbeidsomfang. Med 

dette vil det være mulig å analysere 

trender innenfor hver kategori.  

 

En videreføring av denne type statistikk 

er, etter vår menig, noe som anbefales i 

Studentombudets videre arbeid, slik at 

eventuelle systemfeil kan løses på et 

mer overordnet nivå, dersom det viser 

seg at det er mange henvendelser av 

samme natur. 

 

  

                                                           
4 Definisjon: Studentombudets definisjon av kategoriene i Studentombudets rapportene. For øvrige definisjoner henvises det til 
selve rapportene. 

«Studentombudet har en 

hensiktsmessig 

kategorisering av 

henvendelser og det er kun 

et fåtall av henvendelser 

som ligger utenfor 

Studentombudets mandat 
og virke» 
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4.2.9 Overholdelse av taushetsplikten 

Det er kun Studentombudet som ble stilt spørsmål om overholdelse av taushetsplikten ved 

spørsmålet: Har studentombudet oppfylt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 

forholdt seg til samtykke, jf. personopplysningslovens § 8 første punktum?  

Studentombudet omtaler på sin blogg hva det betyr at Studentombudet har taushetsplikt: 

At Studentombudet har taushetsplikt betyr at du står fritt til å diskutere bekymringer 

knyttet til administrasjonen, praksisveiledere, lærere, andre studenter osv. uten at 

informasjonen kommer til å forlate kontoret. Dersom du ønsker at Studentombudet skal 

ta saken din videre vil Studentombudet spørre deg om det er greit at informasjon om saken 

din gis til de som det er nødvendig å snakke med, og eventuelt hva du ønsker at 

Studentombudet skal si og ikke. Det finnes noen få unntak fra taushetsplikten, for 

eksempel hvis en persons liv eller helse er i fare eller en person er til fare for andres liv 

eller helse, men dette er svært sjeldent aktuelt5. 

For å avdekke om taushetsplikten er 

overholdt har Deloitte i samarbeid med 

Studentombudet innhentet samtykke fra 

studenter som har vært i kontakt med 

studentombudet. Utvalget av studenter er 

tatt ut i fra type sak og varighet (målt i 

tid) på sak. Varighet (målt i tid) på sak for 

å skille saker der det har vært behov for 

råd og veiledning en kort periode, og saker 

der det har vært behov for tettere 

oppfølging og bistand over lengre periode 
(typisk læringsmiljøsaker).  

Kort periode definert fra en dag til tre måneder, og lengre periode definert fra tre måneder 

til ett og et halvt år. Samtlige studenter som har vært i kontakt med studentombudet og 

som har svart på Deloitte sin henvendelse per e-post, svarer at de opplever 

Studentombudet som en fortrolig nøytral part og samtalepartner. Studentene opplever 
også at sakene deres har blitt løst på en tilfredsstillende måte.  

                                                           
5 https://blogg.hioa.no/Studentombudet/omStudentombudet/faq/ 

«Studentombudet 

overholder taushetsplikten 

etter forvaltningslovens § 

13 og Studentombudet 

oppleves til å være en 

fortrolig nøytral part og 
samtalepartner» 

https://blogg.hioa.no/studentombudet/omstudentombudet/faq/
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5 Konklusjon og anbefaling  

5.1 Samlet oppsummering av punkter til evaluering  

Deloitte har gjennomgått skriftlig informasjonsgrunnlag, gjennomført intervjuer med både 

studenter (som har vært i kontakt med Studentombudet og tilfeldige studenter på 

campus), nøkkelpersoner ved høgskolen og Studentombudet.  

Med utgangspunkt i data- og informasjonsgrunnlaget vurderer vi at 

Studentombudet har fungert og opptrådd i henhold til mandatet i perioden 1. 

januar 2015 til dags dato på alle punkter referert i mandatet nedenfor. 

 Studentombudet administrative plassering i stabsenheten for internrevisjon vurderes som 

hensiktsmessig også med tanke på at Studentombudet skal være en uavhengig instans. 

 Det vises i denne sammenhengen også til organisatorisk plassering av Studentombudet på 

UiO (Enhet for internrevisjon) 

 Med en organisatorisk plassering i stabsenheten for internrevisjon vil HiOA også sikre at 

saker kan diskuteres med og fremmet internt i internrevisjonen 

 Studentombudet er kjent blant studentene, men vi vurderer data- og informasjonsgrunnlaget 

slikt at kjennskapen kan forbedres ved å informasjonsføre tjenesten breiere gjennom f.eks. 

informasjonsmøter, flyer, stand, m.m. Noe som også er ønskelig fra Studentombudet, men 

som ikke var mulig pga. arbeidsmengden. 

 Studentombudet er etter vår vurdering et lavterskeltilbud og er en etterspurt tjeneste. Noe 

som er godt dokumentert gjennom Studentombudets rapporter. Det er for Studentene lett å 

henvende seg til Studentombudet via en rekke kommunikasjonskanaler. Av disse kanalene er 

henvendelser per e-post den mest bruke kanalen. 

 Etter gjennomgangen av data- og informasjonsgrunnlaget vurderer Deloitte det slik at 

Studentombudet har bidratt til at sakene ble løst på lavest mulig omsorgsnivå. I perioden ble 

ingen sak fremmet til Høgskolestyret.  

 Samtlige intervjuobjekter ga inntrykk av at Studentombudet har behandlet sakene rettmessig 

og at taushetsplikten ble oppretthold. 

 Studentombudet avleverer strukturerte halvårsrapporter som gir, etter vår menig, en god 

oversikt over sin virksomhet. Informasjon som gjengis i rapportene anses til å være relevant 

og det er ved hjelp av Studentombudets egen intern statistikk mulig å analysere trender når 

det gjelder henvendelser per fakultet, kategori og type bistand.  

 Selv om det ikke foreligger omfattende statistikk på saksbehandlingstiden, vurderer vi 

Studentombudets saksbehandlingstid som kort (84% < 1 uke).6  

 

  

                                                           
6 Basert på saker som ble avsluttet høsten 2016 (juli – oktober) 
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5.2 Anbefaling til videreføring Studentombudsordningen og i hvilken 
form  

Ordningen med Studentombud har eksistert internasjonalt i 50 år, og stadig flere 

Studentombud opprettes ved norske høgskoler og universitet. Ved HiOA er tilbudet om råd 

og veiledning om studenters rettigheter et etterspurt tilbud som gjenspeiler et behov 

studenter har i sin hverdag som studenter.  

På bakgrunn av konkusjon i punkt 5.1, og at tilbudet Studentombudet tilbyr er en 

etterspurt tjenester på landsbasis og ved HiOA, anbefaler Deloitte at ordningen 

med Studentombud videreføres som en fast stilling med virkning fra 1.1.2017. 

5.2.1 Innspill til mandat og videre diskusjon  

Innspill fra Studentombudet til mulige 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 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. 

 

Videre anbefaler vi: 

 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. 
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6 Vedlegg 

Intervjuguide 

 

 

Spørsmål som skal besvares Referes til punkt i mandatet Besvares ved
Student-
ombud

Leder for studentparlamentet
Student-
tillitsvalgte

Prorektor for 
utdanning

Studenter som har benyttet seg 
av ordningen

Studenter på 
Campus

Hva et ditt inntrykk av ordningen med 
Studentombudet på HiOA så langt?

N/A Åpent spørsmål
x x x x x

Er Studentombudet ved HiOA en 
uavhengig instans hvis hovedformål 
er å gi råd og bistand i saker om 
studentenes studiesituasjon? Blir 
sakene ombudet tar ansvar for 
rettmessig behandlet?

Studentombudet (ombudet) ved 
HiOA er en uavhengig instans som 
gir råd og bistand i saker om 
studentenes studiesituasjon. 
Ombudet skal se til at sakene blir 
rettmessig behandlet.

Synes du at studentombudet er en 
uavhengig instans? (Ja/Nei - 
eventuell hvorfor ikke)

x x x x x

Synes du at sakene ombudet har 
tatt ansvar for blir rettmessig 
behandlet? (Ja/Nei - eventuell 
hvorfor ikke)

x x x x x

Har ombudet gitt opplæring til 
studenttillitsvalgte og studenter om 
studentenes rettigheter og plikter – 

og hva har vært utfallet av denne 
opplæringen?

Ombudet skal sørge for at 
instansen er godt kjent blant 
studentene som et lavterskel tilbud

Kjenner du til ombudet som et 
lavterskel tilbud?

x x x x x

Hvilket fakultet studerer du ved? x

Hvilket semester studerer du på? x

Hvor fikk du kjennskap til tilbudet? 
(gjennom utdanningstilbudet, 
HIOAS hjemmeside, kampanje, 
gjennom andre studenter, 
Facebook, snap chat) x
Har du vært i kontakt med 
Studentombudet? Hvis ja, har du 
fått de rådene/bistanden du 
tregnte? x
Finnes det informasjon om tilbudet 
på hjemmesiden?
Gjennomgang av rapportene x

Løses ombudets saker på lavest 
mulig organisasjonsnivå? Opererer 
ombudet som klage- eller 
ankeinstans for beslutninger og 
vedtak fattet av HiOA, selv om dette 
ikke er mandatet?

Ombudet er administrativt plassert i 
stabsenhet for internrevisjon. 
Ombudet rapporterer faglig til 
høgskolestyret. Ombudet har ikke 
instruksjonsmyndighet overfor 
enhetene ved HiOA.

Gjennomgang av rapportene x

Ombudet skal bidra til at saker 
løses på lavest mulig 
organisasjonsnivå. Ombudet har 
ikke beslutningsmyndighet. 
Ombudet er heller ikke klage- eller 
ankeinstans for beslutninger og 
vedtak fattet av HiOA.

Synes du at sakene ombudet har 
tatt ansvar for ble løst på lavest 
mulig organisasjonsnivå? (Ja/Nei - 
eventuell hvorfor ikke)

x x x x x

Hva har vært utfallet av ombudets 
halvårige rapporter, og hvordan har 
rapportene blitt fulgt opp i 

Ombudet avgir hvert halvår skriftlig 
rapport om sin virksomhet til 
høgskolestyret. Rapport legges Gjennomgang av rapportene

x

Har ombudet fremmet saker direkte 
for høgskolestyret, og hva har vært 
utfallet av disse?

Hvor mange og hvilke saker ble 
fremmet direkte for høgskolestyret 
?

x

Hvilke saker og henvendelser har 
ombudet brukt tid på? Hvordan har 
råd og bistand blitt gitt av ombudet?

Tid på ulike henvendelser og type 
rådgivning/bistand

x

Er det mange antall henvendelser 
som er kommet inn som ligger utenfor 
ombudets mandat og virke? Analyse 
av mulige grunner til at ombudet får 
henvendelser som ligger utenfor 
ombudets arbeidsoppgaver

Hvor mange henvendelser til 
ombudet var utenfor mandatet? 
Hva synes du er årsaker til dette?

x

Har ombudet oppfylt taushetsplikt 
etter forvaltningslovens § 13 forholdt 
seg til samtykke, jf. 
personopplysningslovens § 8 første 
punktum?

Ombudet har innsyn i 
saksdokumenter i en sak så lenge 
studenten saken gjelder samtykker, 
jf. personopplysningslovens § 8 
første punktum. Ombudet er 
underlagt taushetsplikt etter 
forvaltningslovens § 13. Gjennomgang av rapportene

x
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Spørreundersøkelse til Studenttillitsvalgte 
 
 

2. Opplever du studentombudet som en uavhengig instans? 

 

 

Begrepet "uavhengig" betyr at det er en direkte link mellom Høgskolen og studentene. Stillingen som ombud er verken 

knyttet opp mot Høgskoleledelsen eller fakultetene, men er til for studentene. 

    

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja  48,7% 

Nei 1,8% 

Vet ikke 49,6% 

N 113 

  

  

4. Opplever du at sakene ombudet tar ansvar for blir rettmessig behandlet? 

 

Begrepet "rettmessig" betyr at ombudet sørger for at alle saker som kommer inn til ombudet blir behandlet i tråd med 

lovverket, slik at studentenes rettigheter blir ivaretatt. 
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Navn Prosent 

Ja 42,0% 

Nei 2,7% 

Vet ikke 55,4% 

N 112 

  

  

6. Kjenner du til ombudet som et lavterskel tilbud? 

 

Begrepet "lavterskel" betyr at studentene kan få raskt råd og bistand i saker som gjelder ens rettigheter som student. 

Sakene har som mål å løses med råd/bistand på lavest mulig organisasjonsnivå (ombudet). 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 69,4% 

Nei 30,6% 

N 111 
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7. Opplever du at opplæringen har ført til økt kjennskap om studentenes rettigheter og 
plikter? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 35,7% 

Nei 14,3% 

Vet ikke 50,0% 

N 112 

  

  

 

8. Opplever du at sakene ombudet har tatt ansvar for ble løst på lavest mulig 
organisasjonsnivå? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja  20,5% 

Nei 0,9% 

Vet ikke 78,6% 

N 112 
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10. Har du kjennskap til rapporten som ombudet legger frem til Høgskolestyret? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja  8,9% 

Nei 76,8% 

Vet ikke 14,3% 

N 112 

  

  

 

11. Kjenner du til utfallet av saker som ble fremmet for Høgskolestyret? 

 

 

 

 

Navn Prosent 

Ja 14,3% 

Nei 72,3% 

Vet ikke 13,4% 

N 112 
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