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STYRKE STUDENTDEMOKRATIET
Studentdemokratiet ved Høgskulen og Fagskulen Kristiania er ein av dei viktigaste delane for
studentvelferden, båe fagleg og sosialt. Studentunionen i 2020 skal dermed forsøke å auke
deltakinga og oppslutninga i studentdemokratiet.
Dette skal blant anna gjerast ved å spele vidare på SHK2019 sin omorganisering. Der i mot,
ser Hovudstyet (her etter HS) at dette ikkje funger etter planen skal vidare omorganisering
gjennomførast.
HS skal arbeide med å omorganisere TU-apparatet. Dette skal gjerast slik at dei tillitsvalte har
ei høgare og sterkare stemme i studentdemokratiet. Det einaste utvalet som består av ei større
gruppe folkevalte er Hovudsstyet og TU-utvalet. Tu-utvalet skal dermen løftast opp i
organisasjonskartet og fungere som eit vedtakande organ med direktekontakt med HS og
Rektoratet. HS skal fortsatt kjempe den daglege studentsaken til ledelsen, administrasjonen
og rektoratet, men Politikk- og Fag ansvarlig (tidlegare internpolitisk-ansvarlig) skal vere med
på eit månadleg møte med rektor. Dette skal gjerast for å forsikre at informasjon frå
studentane ikkje blir tapt mellom ledd.
Omorganiseringa skal ikkje bryte med vedtektene og det mandatet HS ha fått frå
generalforsamlinga, det skal utarbeidast eit forslag til mandat til vårens generalforsamling
som tydeleggjer kva makt og påverknadskraft TU kan ha over Studentunionen.
Det skal utarbeidast ei prosjektgruppe for å nasjonalisere eit organ i SHK. Vist båe Bergen og
Oslo får gjennom dette forslaget ved vårens generalforsamling, skal det forsøkast å
gjennomføre ein nasjonal TU-konferanse som utarbeider seg til å bli eit landsmøte. Om dette
ikkje let seg gjere i 2020, skal det planleggjast og leggast til rette for gjennomføring 2021. På
denne konferansen skal HS OSLO OG BERGEN Setje opp og planlegge ein TU-konferanse
(Landskonferanse) i samabeid med Avdeling for studentoppfølging (AFSO).
Om det er ynskjeleg av organisasjonen, skal det gjennomførast eit val for nasjonalt styre på
denne landskonferansen. I dette styret skal det veljast minst 1. leder, 1. økonomisk nestleder,
og 1. organisatorisk nestleder. Vist landskonferansen ynskjer fleire i dette styret kan dei vedta
dette. I utganspunktet skal det tilstrevjast å vere like mange i dette styret frå Bergen og Oslo.
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Det nasjonale-styret, her etter (SST), skal fungere som støtteorgan til lokale styrer. Lokale
vedtekter er fortsatt gjeldande. Dette blir eventuelt ei prøveordning i 2021, viser det seg å
fungere skal SHK vurdere å setje inn eigne nasjonale vedtekter, eigen kontrollkomité og eige
politisk måldokument, der etter blir lokale vedtekter omgjort til lover. Foreløpig om det
dukkar opp utfordringar ved denne organisasjonen skal ei samanslåing av kontrollkomiteen
Bergen og Oslo fungere som nasjonal KK.
Studentrepresentantar i prosjektgrupper, styrer miljø utval er viktig. Det skal arbeidast
strategisk og punklig for å auke samarbeidet med leiinga og administrasjonen på alle nivå av
organisasjonen. HS skal arbeidie for å vere erpresentert i dei fleste styrer som angår
studentane for å skre at skulen ser studentperspektivet på forskjellige problemstillingar.
Det skal også konkret fokuserast på fagskulen sine LMU og styrer. TU-leder for fagskulen
skal vere representert og fagskole-styret. Det skal arrangerast jamnlege møter med fagskulen
sin sttudenttoppføling, ledelse og styret for å bekrefte at dialogen og samarbeidet er så godt
som mogleg.
HS2020 skal fokusere på linje og interesse-foreiningar. Det skal arbeidast strukturert for å
auke antall linje- og interesseforeninger, samtidig støtte desse økonomisk gjennom SHKfondet, i henholdt til retningslinjene. HS skal også støtte foreningane organisatorisk gjennom
samarbeid og promotering ut til studentane. HS skal analysere måten SHK behandler andre
foreiningar og finne konkrete tiltak for å styrke samarbeide med dei.
Studentunionen skal satse på å bli meir anerkjent i andre institusjonar, og i nasjonale og
lokale politiske organ. Dette skal gjerast med å kjempe for eigne studenters rettigheiter og
politiske meiningar. SHK skal jobbe for å få gjennomslag i velferdstinget, Norsk
Studentorganisasjon, Organisasjon for fagskolestudenter og hos andre institusjonars
studentorganisasjonar.
Det skal også arrangerast samarbeidsmøter med andre studentorganisasjonar, hovudsaklig dei
som er nokolunde likt organisert som SHK, eventuelt med moglegheiter for politisk
samarbeid.
SHK skal sende høyringssvar og skrive resolusjonar (fråsegner) som støtter studenter ved
Høgskulen og Fagskulen Kristianias rettigheiter og velferd.
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SHK skal sende delegasjonar på landsmøter i Norsk Studentorganisasjon og Organisasjon for
Fagskulestudenter. Gjennomslag i desse foruma skal rapporteres til Tillitvalgte og
Utvalgsledere.
For å styrke studentdemokratiet skal vedtektene og politisk måldokument reviderast slik dei er
gjeldande og moderne for organisasjonen. HS og TU skal vere godt kjend med desse og styre
organisasjonen i henhold til desse.

EFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG RESSURSBRUK
Studentunionen 2020 skal anvende ressursane sine båe økonomiske og menneskelige, på ein
bærekraftig og forholdsmessig god måte. Dette skal gjennomførast ved at budsjettet skal
analyserast og reviderast, slik at Studentane får størst valuta for pengane.
Det skal leggjast ned rutiner for forutsigbar og bærekraftig drift på ein måte som gagnar
Studentunionen i fleire år framover.
Studentunionens utgifter dei siste åra skal analyserast og takast i betrakting i revidert budsjett.
Samtidig står Studentunionen ei framtid med redusert inntekt, og det skal som følge av dette
setjast ned tiltak for å minske den negative påverknaden av dette.
Om det er hensiktsmessig skal: Kontrakter reviderast og moglegheita for langtidskontrakter
vurderast. Sponsorar skal reviderast og forhandlast på nytt for å få rettferdig og best mogleg
utbytte av dei. Det skal produsereast rutiner for styring av økonomi for framtida for å sikre
bærekrafting langtidsdrift.
Studentunionen skal satse på alle med verv og dei tillitsvalgte.
Studentunionen skal følge opp, produsere og bistå linje, og -interesseforeninger. Linje og
interesseforeningsutvalget skal bli slått saman for å sikre kvalitet, samarbeid og effektiv
oppfølging av alle mindre foreninger på Høyskolen og fagskolen Kristiania.
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Studentunionen skal følge opp studentbarane, både med promotering og eventuell økonomisk
bistand om det blir behov. Om økonomisk bistand skal ta form av rein økonomisk stønad skal
dette i utganspunktet blir forma som lån. Studentbarane kan om behov få organisatorisk
bistand, l premiar og støtte til å finne sponsorar.
Kantineråd skal reviderast og forsikrast at blir gjennomført, studentunionen skal forskikre seg
om at studentane er represenert på desse møta.
Intocampus skal analyserast og gjennomførast på ein så miljøbevist måte som mogleg, samt
økonomisk forsvarleg.
Studentunionen skal finne andre tiltak for å auke miljø og bærekrafts fokuset på skulen. Det
skal setjast ned ei eige prosjektgruppe som skal finne tiltak studentunionen kan fremme, eller
gjennomføre sjølve for å arbeide meir miljøvenleg og bærekraftig.
Kommunikasjonen eksternt og internt skal forbedrast for å sikre effektiv og høg kvalitet i
organiasjonen og utad. Hovudstyret skal analysere eigen organisasjon og effektivisere sine
menneskelege ressursar, samtidig tilby nødvendig kursing og tiltak for å tilrettelegge best
mogleg drift for organisasjonen i sin heilheit.
Langtids rutiner skal setjast ned for å sikre miljøbevist og berekraftig drift lang tid framover

SYNLEG OG ATTRAKTIV ORGANISASJON
Studentunionens viktigaste ressursar er sine engasjerte og tillitsvalte studentar. For å behalde
desse skal verdiane til studentunionen følgast.
Det skal gjennomførast ein strategisk god rekruteringsprosess til styra for 2021, med fokus på
viktigheita av dei engasjerte studentane. Det skal vere tydeleg at Studentunionen er ein
organisasjon som jobber for alle sine studentar, båe dei som har betalt avgift men også dei
som har frastått frå å bidra.
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Kommunikasjon ut til studentane skal forbetrast.
Studentunionen skal delta på flest mogleg arrangement høyskolen og fagskolen arranger, for å
rekruterer til oppstart av haustens semester.
Studentunionen skal stå på stand på alle campus samt tilstreve å informere kvar enkelt student
om kva studentunionen står for og kva SHK jobber for. Det skal utviklast eit betre samarbeid
med Studentbarane, interne utvalg, Linje- og interesseforeningar, og Høyskolen samt
fagskolen Kristiania sin ledelse, administrasjon og studentoppfølging
Heimesida til studentunionen skal også oppdaterast for å nå dei standardane sektoren operer i.

Fordeler ved å betale avgift
Det skal promotere fordelen ved å betale avgift.
Både dei økonomiske fordelane for kvar enkelt student, men hovudsaklig faglige og sosiale
fordelar.
Studentunionens eksisterer slik at engasjerte studentar skal få jobbe med det dei studerer,
medan dei studerer det. Den eksisterer også slik at studenter skal få løyve til å jobbe på
frivillig basis med det dei interesserer seg for, sjølv om det ikkje inngår i studie og/eller
vidare karriere.
Studentunionen eksisterer for å styrke og behalde studentvelferden og den faglige
kompetansen vi har krav på.
Studentunionen skal jobbe for at sine medlemmer og tillitsvalte får den personlige utviklinga
dei ynskjer, samt bidrar til fellesskapet. Dei som tar på seg verv og jobber for studentvelferd
og studentdemokrati skal kompenserast for dette med personlig utvikling, og auka
kompetanse.
Det skal finnast fleire tiltak som gagnar studentane best mogleg, men den vedtatte strattegien
skal brukas som utganspunkt.
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