Vedtekter for Studentparlamentet ved NLA Høgskolen
Revidert av Studentparlamentet ved NLA Høgskolen 18. Januar 2020.
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Formål og verdigrunnlag
§ 1a Studentparlamentet er studentenes høyeste politiske organ ved NLA
Høgskolen AS, jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 4 - 1.

§ 1b Studentdemokratiene skal ivareta studentenes politiske, velferdsmessige og
akademiske interesser, samt opptre som et uavhengig organ.

§ 1c Studentparlamentet og studentrådene skal arbeide i samsvar med NLA
Høgskolens vedtekter.
§ 1d Alle tillitsvalgte i studentdemokratiene skal gjøres kjent med vedtektene, og vite hvor en
finner disse.

Navn
§ 2a Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved NLA Høgskolen AS. § 2b

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen AS forkortes SPNLA.

§ 2c Studentrådet ved de forskjellige campusene forkortes SR.

§ 2d Arbeidsutvalget ved studentparlamentet forkortes med AU.

Organisasjon
Organisasjonsform
§ 3a På lokalt plan er studentdemokratiet organisert gjennom studentråd på
Breistein, Gimlekollen, Sandviken og Staffeldtsgate.

§ 3b Alle skolens campuser har rett til å danne et studentråd som kan tilsluttes
studentdemokratiet etter fusjon.
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§ 3c Alle nyvalgte studentrepresentanter har rett til å delta på et årlig organisasjonskurs,
arrangert av NLA Høgskolen. De skal også ved konstituering få tilgang til tillitsvalgthåndboken
og rett på innføring og veiledning av studentparlamentet og studentrådets arbeidsutvalg.

Saksbehandling
§ 4a Studentparlamentet er vedtaksdyktige såfremt 1⁄2 er representert.

§ 4b Et forslag er vedtatt ved mer enn 1⁄2 flertall.
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§ 4c Ved stemmelikhet i votering teller leders stemme dobbelt.

§ 4d Alle møter i Studentparlamentet er åpne med mindre en vedtar noe annet. Slike vedtak
fattes med simpelt flertall.

§ 4e AU kan med absolutt flertall bestemme at et møte skal være lukket. Et lukket møte kan i
ettertid åpnes ved ⅔ flertall.

§ 4f Dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en persons nøytralitet i en sak,
skal denne erklæres inhabil. Den tillitsvalgte som er erklært inhabil forlater møtet under denne
saken. Det er mulig å overdra stemmerett til vara. Ved ⅔ flertall kan den inhabile representanten
erklæres stemmeberettiget.
§ 4g Dersom en tillitsvalgt ønsker hemmelig valg, skal dette imøtekommes.

Mistillit

3
§ 5a Alle medlemmer og tillitsvalgte i studentdemokratiene kan fremme mistillit mot tillitsvalgte i
sitt representative organ. Mistillit behandles i Studentparlamentet og vedtas ved 2⁄3 flertall.
§ 5b Mistillit kan stilles til representanter som handler med forelegg mot
studentdemokratiets virksomhet.
§ 5c Dersom en tillitsvalgt er inaktiv i rollen sin i studentdemokratiene, kan denne stilles mistillit
mot.
§ 5d Mistillit kan sendes til leder eller organisatorisk nestleder. Personen/e som
stiller mistillit kan velge å være anonym for den som er stilt mistillit mot og resten
av studentparlamentet. Ved mistillit bør det begrunnes hvorfor det stilles mistillit.

§ 5e Den tillitsvalgte som blir fremmet mistillit mot har rett til å tale i fora som mistillit mot en blir
behandlet i.

§ 5f Suspenderte tillitsvalgte fratas midlertidig alle fullmakter vedkommende innehar gjennom
tillitsverv og mister alle rettigheter i Studentparlamentet, bortsett fra i fora hvor mistillit mot
vedkommende behandles.
Taushetsplikt
§ 6 Alle i studentdemokratiene har taushetsplikt, og skal på konstitueringsmøtet skrive under
på en taushetserklæring. Dette gjelder studentparlamentet og studentrådene, også
vararepresentanter. Dette gjelder også møtende tilskuere.

Organisasjonskonsulent
§ 7a Organisasjonskonsulenten arbeider for studentdemokratiet, og har møteplikt til
parlamentets møter. 16. Januar 2019
§ 7b Organisasjonskonsulenten fungerer som rådgiver, og skal derfor ikke styre demokratiene
etter egne meninger. Personen skal jobbe aktivt for god kommunikasjon mellom
studentrådene og studentparlamentet.

§ 7c Organisasjonskonsulenten skal sikre kontinuitet, og arbeide med den organisatoriske
gjennomføringen av valgene i studentparlamentet og studentrådene.
Organ, komite og utvalg
Studentparlamentet
§ 8a Leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder velges internt på konstitueringsmøtet.
Disse er valgt i 13 (tretten) måneder. Den siste måneden er tiltenkt opplæring av påtroppende
studentparlament.

§ 8b Leder kan ikke sitte lenger enn to år sammenhengende.

§ 8c Studentparlamentet skal velge representanter til de overordnede organ der det skal være
studentrepresentasjon ved NLA Høgskolen:
• Høgskolestyret
• LOKUT
• LMU
• Klagenemnd
• FOU-utvalg
• Utdanningsutvalget

§ 8d Ved ansettelse av forelesere skal det inviteres studentrepresentanter til de respektive fagene
til prøveforelesninger med mulighet for tilbakemelding.

§ 8e Alle tillitsvalgte har forslagsrett i alle saker som behandles i
Studentparlamentet.
§ 8f Varsling om behandling av vedtektene skal meldes til de tillitsvalgte i
Studentparlamentet, samt studentrådsledere senest to uker før behandlende møte.

§ 8g Studentdemokratiets vedtekter bør vurderes årlig, men om ikke nødvendig skal de
revideres annethvert år.

§ 8h Ved endring av vedtekter må det være 2⁄3 representasjon i
studentparlamentsmøtet.

§ 8i Endring i vedtektene kan gjøres ved 2⁄3 flertall. Om ikke annet er bestemt - trer
vedtektsendringen i kraft etter behandlende møte er avsluttet. . Januar 2019
§ 8j På konstitueringmøtet skal følgende bli behandlet
Valg av verv
§ 8k Innen 2.(andre) møte på høstsemesteret skal:
Handlingsplan
Budsjett
Gjennomgås og vedtas

Høgskolestyret
§ 9a Det skal oppnevnes en representant til høgskolestyret med stemmerett, en møtende representant
uten stemmerett og et varamedlem uten møterett. En person fra Bergen, og en person fra Oslo eller
Kristiansand. Det skal tilrettelegges for at alle kjønn er representert.
Studentrådet
§ 10a Det blir valgt én tillitsvalgt og én vararepresentant fra hvert kull i alle studieprogram, internt
på hvert studiested. Disse vil representere studentrådet på de respektive studiestedene. Møteplikt
for vara blir bestemt internt i hvert studentråd.
§ 10b Studentrådet har ansvar for å engasjere representanter til lokale råd og utvalg ved deres
studiested.

§ 10c Studentrådet er kontaktpunktet mellom studenter og de respektive lokale utvalg (for
eksempel fagutvalg og programråd).

§ 10d Studentrådet skal være valgt innen 15. september. Administrasjonen (med studiesjef som
ansvarlig) skal sammen med avtroppende studentrådsleder organisere valget og kalle inn til det
første møtet ved start av nytt studentråd. Om ikke studentrådsleder har mulighet vil ansvaret gå til
nestleder.

§ 10e Studentrådet skal ha minst tre (3) møter per semester.

§ 10f Dersom det ikke foreligger innkomne saker til møtet, skal forbedringspotensialet av
studentvelferd på det respektive studiestedet diskuteres.

Komite
§ 11a Organisatorisk nestleder har rett til å sette ned en arbeidskomite som skal jobbe med interne
dokumenter, for å sikre studentdemokratiets fremdrift.
§ 11b Politisk nestleder er leder for politisk komite, som jobber for
studentdemokratiets eksterne politikk og studentvelferd. Januar 2019

§ 11c Studentparlamentet kan sette ned arbeidskomiteer dersom det sees
nødvendig.

Samarbeid og honorar
Samarbeidsavtaler
§ 12a Samarbeidsavtalen mellom studentparlamentet og NLA Høgskolen skal behandles hvert
andre år innen endt vårsemester.

§ 12b Samarbeidsavtalen mellom studentparlamentet og NLA Høgskolen bør vurderes årlig
for nødvendige endringer.

§ 12c Studentrådet utarbeider egne samarbeidsavtaler med sine respektive
studiesteder. Herunder går også avtaler om økonomi.

§ 12d Samarbeid mellom Studentparlamentet og Studentrådet kan reguleres i en egen
samarbeidsavtale.

Honorar
§ 13a Leder og 2 (to) nestledere i Studentparlamentet, og leder og nestleder i
Studentrådet samt kommunikasjonsansvarlig(e) skal ha honorar for sitt arbeid med
studentdemokratiet.

§ 13c Det blir vedtatt i budsjettet,hvor mye hvert verv skal ha i honorar.

§ 13d For å oppfylle kravet til honorar må tillitsvalgt handle i henhold til
studentdemokratiets vedtekter.

§ 13e AU kan tilbakeholde et honorar dersom tillitsvalgte ikke viser tilfredsstillende innsats i
arbeidsoppgavene som følger vervet. Det kreves 2⁄3 flertall i AU for å kunne tilbakeholde
honoraret. Vedkommende kan anke til studentparlamentet. Da kreves det også 2⁄3 flertall i
studentparlamentet.
§ 13f Tilbakeholdelse av honorar av tillitsvalgte i AU skal alltid behandles i SP og vedtas med
2⁄3 flertall. ( Medlemmer i AU) .
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Møtevirksomhet
§ 14a Det skal i Studentparlamentet avholdes minst fire (4) møter i semesteret.

§ 14b Kun leder og nestledere kan kalle inn til ekstraordinære møter.

§ 14c Møteplan vedtas innen andre ordinære høstmøte, den skal også innebære møter på
vårsemesteret.

§ 14d Møteinnkalling med saksliste sendes ut senest én uke før møtet.
• Møteinnkallingen skal opplyse om dato, tid og sted for møtet, hvem som er innkalt og hvilke saker
som skal behandles.
• Sakslisten skal i tillegg til vedtakssakene alltid inneholde:
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av saksliste
• Godkjenning av referat
• Orienteringssaker
• Diskusjonssaker
• Eventuelt

§ 14e Referat skal gjøres tilgjengelig for høgskolestyret, ansatte og studenter. Saker
behandlet i lukkede møter gjøres ikke tilgjengelig og skal føres i eget referat.
§13a Studentparlamentets medlemmer er pliktige til å følge frister som er gitt i innkalling
samt gjøre seg kjent med relevante dokumenter i forkant av møtet.

