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Samarbeidsavtale mellom 
Høgskolen i Sørøst-Norge 

og 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

 
Denne avtalen er inngått mellom Høgskolen i Sørøst-Norge, heretter betegnet HSN, 
og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, heretter betegnet SDSN, i henhold til Universitets- og 
Høgskoleloven § 4-1 (3). 
 
1.Formål 
 
Formålet med denne avtalen er å legge forholdene til rette slik at SDSN (herunder studenter med 
studenttillitsverv) kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. 
 
2.  Høgskolens og Studentdemokratiets overordnede ansvar. 
 
2.1 Høringer 
 
Høgskolens forpliktelser: 
 
Det skal tilrettelegges for medvirkning i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå i HSN, 
jf. UH-loven § 4-1 (4). 
 
Aktuelle saker skal sendes på høring til SDSN. Høringsfrister skal være innenfor tidsrammer som gjør 
det mulig å behandle og uttale seg om saken. Tilsvarende gjelder for alle nivåer. 
 
HSN skal særskilt påse at følgende saker kan behandles av SDSN: 

 Sentrale plandokument 

 Større byggesaker 

 Dokumenter som sendes på høring til HSNs driftsenheter 

 Generelle saker som omhandler SDSNs arbeid 

 Generelle saker som berører viktige studentinteresser 
 
Studentdemokratiets forpliktelser: 
 
Det er SDSN som etter loven skal ivareta studentenes interesser ved HSN og har rett og plikt til å 
uttale seg på vegne av deler, eller alle studentene ved HSN. 
 
2.2. Fristasjon 
 
Høgskolens forpliktelser: 
 
HSN skal vederlagsfritt stille egnede lokaler med standard inventar, til disposisjon for SDSN.   
Det forutsettes at følgende overordnede retningslinjer legges til grunn for disse avtalene: 
Kontorlokalene skal være møblert og utstyrt med tilfredsstillende teknisk utstyr. Med tilfredsstillende 
teknisk utstyr forstås i denne avtale hensiktsmessig PC med standard administrativ programvare, 
tilkoplet HSNs datanett. Tilgang til fri tjenestlig (SDSNs Arbeidsutvalg/medlemmer Campusråd) 
kopiering og utskrifter på sentrale multifunskjonsskrivere eller dedikerte maskiner der det er 
nødvendig. Telefoni og kommunikasjonsutstyr tilpasset HSNs valg av løsning for sine ansatte. 
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 Driftskostnadene, herunder regelmessig rengjøring, knyttet til lokaler og infrastruktur 
disponert av SDSN, dekkes av HSN. 

 Partene skal tilstrebe at SDSNs lokaler ligger sentralt i forhold til studentenes aktiviteter på 
det enkelte campus. 

 Nødvendig rekvisita knyttet til drift av kontorlokalene til studenttillitsvalgte dekkes av HSN. 
 
 
Studentdemokratiets forpliktelser: 
 

 Behandle kontorer, rom, utstyr og andre fasiliteter slik at det ikke tar unødig skade. Holde 
orden og rydde kontor og møteromsfasiliteter. 

 Ta nødvendig hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende på grunn av andre brukeres 
opptreden. 

 Påse at lister for adgangsrettigheter oppdateres kontinuerlig. 
 
2.3. Økonomiske forhold 
 
Høgskolens forpliktelser: 
 
HSN bevilger en årlig økonomisk driftsramme som skal dekke: 
 
2.3.1. Stillingsressurser og honorarer knyttet til studentdemokratiets virksomhet 
- 500% stillingsressurs som administrativt ansatte (organisasjonskonsulenter m.m.) hvorav den ene 
fulltidsstillingen er forbeholdt en ledende administrativ stilling med arbeidslederansvar for de andre 
stillingene. 
- 340% stillingsressurs som dekker frikjøp av verv som medlemmer av arbeidsutvalget i 
studentdemokratiet, hvorav en fulltids studentleder. 
- 160 % stillingsressurs som dekker frikjøp av verv som ledere av campusråd i studentdemokratiet.  
 
Lønnen følger statens lønnsregulativ etter nærmere avtale.  
 
Stillingene følger gjeldende lov- og avtaleverk. HSN har det formelle arbeidsgiveransvaret, mens 
Studentdemokratiet er oppdragsgiver.  
 
2.3.2. Driftstilskudd 
Driftstilskuddet skal dekke kostnader knyttet til: 

- Telefongodtgjørelse til administrativt ansatte og verv i fulltidsstilling i samsvar med HSNs 
regulativ 

- Reise-, møte-, kurs- og konferanseutgifter for studentdemokratiet 
- Utgifter til utstyr/ rekvisita som ikke dekkes av fristasjon 
- Markedsføringsutgifter til studentdemokratiet 
- Utgifter i forbindelse med studiestart 
- Andre utgifter relatert til studentdemokratiske aktiviteter og drift av studentdemokratiet 

 
2.3.3. 
Budsjettering og regnskapsføring 
Det skal gjennom den årlige budsjettprosessen ved HSN, avsettes drifts- og lønnsmidler til 
studentdemokratiets virke.  
HSN er formell arbeidsgiver og utbetaler lønnsmidler, honorar og utlegg til reiser i hht. HSN regulativ 
Øvrige driftsmidler i henhold til avtalt budsjett disponeres av Studentdemokratiet og attesteres og 
anvises i hht. HSNs delegasjonsrutiner. HSN er regnskapsfører og leverer periodisk rapport etter 
avtale. 
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Studentdemokratiets forpliktelser: 
 
Studentdemokratiet skal hvert år legge frem en enkel årsrapport over studentdemokratiets 
virksomhet inkludert en standard regnskapsrapport over forbruk, budsjett og avvik med enkel 
avviksforklaring i forbindelse med årets regnskapsavslutning.  
Studentdemokratiet skal innen gitte frister fra høgskolens økonomiavdeling levere forslag til budsjett 
for studentdemokratiets virksomhet finansiert av HSN. Den årlige rammen for studentdemokratiets 
driftsmidler fastsettes i HSNs budsjettprosess. Rammen fastlegges med utgangspunkt i foregående 
års rammer og skal justeres for lønns- og prisstigning med samme sats som knyttes til 
Kunnskapsdepartementet. 
 
2.4. Studenttillitsvalgte, kurs og opplæring 
 
Høgskolens forpliktelser: 
 
HSN skal tilby emnet ØA-PKO3000, Praktisk kommunikasjon og organisasjon (15 stp.), til studenter 
som har blitt valgt eller utnevnt til et sentralt tillitsverv ved høgskolen, i en studentdreven 
organisasjon, til studenter som deltar i nasjonale eller internasjonale studentorganisasjoner eller 
internasjonalt samarbeid. 
 
HSN forplikter seg til å gi studentenes representanter m/vara valgt inn i høgskolens styringsorgan 
informasjon om og opplæring i det regelverk/rutiner som gjelder for organet og høgskolens 
virksomhet.  
 
HSN, ved det enkelte fakultet, skal innen 1. september, sørge for at oppdatert oversikt over studier 
der det skal velges tillitsvalgte, sendes SDSN. 
Faglig tilsatte informerer klassene om tillitsvalg ved studiestart, tilrettelegger for og gjennomfører 
valg av tillitsvalgt i hver klasse. Orienterer om kontaktinformasjon til SDSN og bidrar til påminnelser 
der dette er nødvendig. 
 
Studentdemokratiets forpliktelser: 
 
SDSN skal sørge for at det til enhver tid sitter studentrepresentanter i HSNs styre, samt andre 
aktuelle nemder, råd og utvalg iht. Universitets- og Høgskoleloven § 4-4 (1). 
 
SDSN, i samråd med HSN, skal arrangere tillitsvalgtkurs for alle studenter som enten har eller ønsker 
å ta på seg tillitsverv ved høgskolen. Kurset avholdes hvert høstsemester. Fullført kurs gis 7,5 
studiepoeng. Alle de tillitsvalgte skal få en innføring i hva det vil si å være en tillitsvalgt og på den 
måten bli en bedre ressurs for klasser, SDSN og HSN. 
 
SDSN, i samarbeid med HSN, forplikter seg til å gi studentenes representanter m/vara valgt inn i 
høgskolens styringsorganer, informasjon og opplæring slik at de har forutsetninger for å lykkes i 
vervet. Studentrepresentantene plikter å holde seg oppdatert på informasjon som angår deres verv. 
 
Studenter som er medlemmer av styre/utvalg/råd/nemder ved HSN har møteplikt dersom 
vedkommende ikke har gyldig forfall. 

 Medlemmer har plikt til å delta i forhandlingene og avgi stemme. Det kan ikke stemmes 
blankt annet enn ved valg, jf. Universitets- og Høgskoleloven § 9-6 (4) 

 Medlemmer av høgskolestyret, klagenemd og valgstyret, samt LMU-leder, blir lønnet i 
henhold til fastsatte satser. 

 SDSN skal bistå og samarbeide med HSN om profilering av høgskolen. 

 SDSN skal bistå og samarbeide med HSN om å få informasjon ut til studentene 

 SDSN skal delta i de organer og utvalg som HSN mener er hensiktsmessige 

 SDSN skal arrangere fadderordning (Vestfold) 
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3. Demokratitid 
 
HSN skal legge forholdene til rette for at studier, herunder gjennomføring av praksis, skal kunne la 
seg kombinere med studentdemokratiske verv. Som et ledd i dette avsettes demokratitid for 
studentene ved hele HSN, hver onsdag fra 14.00 og ut dagen. Dette for å sikre studentdeltakelse. 
Demokratitiden skal skjermes for all undervisning og annen faglig virksomhet som involverer 
studentene. HSN sørger for at studenter med studentpolitiske verv, i gjennomføring av praksis, også 
gis anledning til å kunne delta på arrangementer i regi av SDSN. Det er en forutsetning at det kan 
vises til at studenten har adekvat progresjon. 
 
4. Kontakt mellom partene 
 
Høgskolens ledelse og øverste ledelse i SDSN skal ha regelmessige dialogmøter, minst to ganger per 
semester, for å drøfte forhold knyttet til samarbeid mellom HSN og SDSN. 
Tilsvarende møtepunkter skal finne sted mellom studentrepresentanter og ledelse på fakultetsnivå.  
 
Høgskolens ledelse og SDSN skal ha kontaktmøter, minimum en gang per semester. I kontaktmøtene 
deltar rektor/prorektor og direktører som er relevante i forhold til sakslistens innhold. Fra SDSN 
deltar arbeidsutvalget, de administrativt ansatte, leder av studentrådsstyrene, samt andre 
tillitsvalgte ved behov. Fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge møter administrerende direktør eller 
den vedkommende bemyndiger. Kontaktmøtene referatføres. HSN har ansvar for å kalle inn til 
møtene. 
 
Studentleder møter i HSNs ledergruppe og deltar på ledergruppens møter og samlinger. 
 
HSN delegerer et administrativt oppfølgingsansvar for personalpolitiske og økonomiske forhold til 
den rektor bemyndiger. Den løpende adm. kontakt mellom HSN og studentdemokratiet ivaretas av 
studentdemokratiets administrasjonsleder se pkt. 2.3.1  
 
5. Uklarheter omkring denne avtalen 
 
Uklarheter som måtte oppstå om tolkning av denne avtalen, søkes løst gjennom samtaler mellom 
partene. Dersom enighet ikke oppnås, legges saken frem for høgskolens styre. 
 
6. Ikrafttredelse og varighet 
 
Avtalen skal distribueres til og gjøres kjent for SDSN og ledelsen ved HSN. Avtalen trer i kraft fra 
undertegnelsesdato. Avtalen tas opp til evaluering hvert år innen utgangen av februar. 
Studentdemokratiet tar initiativ til å invitere til det årlige evalueringsmøtet. 
 
 
________________________ 
Sted/dato 
 
 
_____________________________ 
Petter Aasen 
Rektor HSN 
 
 
_____________________________             _______________________________ 
Michael Melbye     Kristian Tornås    
Politisk leder SDSN     Organisatorisk leder SDSN 


