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Vedtekter for studentdemokratiet ved Oslo 

Nye Høyskole 

Sist oppdatert: September 2022 

 

 

 

I. Innledende bestemmelser 

 

§ 1 Formål 

Vedtektene for studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole er det øverste 

styrende dokumentet for studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole. Ved 

konflikt med noe annet styrende internt dokument må disse vike for vedtektene.  

 

 

§ 2 Studentdemokratiets organer 

 

Studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole består av de følgende organene: 

a) Studentrådet 

b) Studentrådsstyret 

c) Valgkomiteen  

d) Klagenemda 
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II. Studentrådet 

 

§ 3 Definisjon og tilhørighet  

 

§ 3.1 Studentrådet er det øverste organet i studentdemokratiet ved Oslo Nye 

Høyskole, og består av tillitsvalgte som blir valgt fra sine respektive klasser på 

starten av hvert studieår. Det kan også velges inn studenter til verv i 

studentrådsstyret, som ikke er tillitsvalgte, men som ønsker å stille til valg. 

 

§ 3.2 Studentrådet er representert i følgende organer 

a) Læringsmiljøutvalget (LMU)  

b) Høyskolestyret 

c) Klagenemnda  

d) Forsknings- og utviklingsutvalget 

e) Studieutvalget 

f) Lokalt organ for kvalitet i utdanningene (LOKUT) 

 

§ 3.3 Medlemsstatus og representasjon i de ovennevnte organene behandles av 

studentrådet. 

 

 

§ 4 Møtehyppighet for studentrådet 

 

§ 4.1 Det kalles inn til ordinært møte én gang per kvartal. 

 

§ 4.2 Det kalles inn til ekstraordinært møte når 

a) studentrådet gjør vedtak om det 

b) 10 % av studentmassen ønsker det 

c) administrasjonen ytrer ønske om det igjennom studentrådsstyret 

d) studentrådsstyret gjør vedtak om det 

 

 

§ 5 Innkalling 

 

§ 5.1 Dato gjøres tilgjengelig for studentrådsrepresentanter, og den øvrige 

studentmassen, senest fire uker før studentrådsmøtet finner sted. 
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§ 5.2 Studentrådsstyret innkaller til studentrådsmøte gjennom tilgjengelige 

informasjonskanaler senest to uker før møtet finner sted. Sammen med nevnte 

innkalling offentliggjøres forslag til dagsorden og eventuelle vedtektsendringer 

fra studentrådsstyret. 

 

§ 5.3 Øvrige saksdokumenter, eller vedtaksendringsforslag fra 

studentrådsmedlemmer utenfor styret, må foreligge senest to dager før 

studentrådsmøtet finner sted.  

 

§ 5.4 Ved ekstraordinære situasjoner/møter kan innkallingsfristen settes til to 

dager.  

 

 

§ 6 Vedtaksdyktighet  

 

§ 6.1 Studentrådsmøtene er vedtaksdyktige hvis de er lovlig innkalt. 

 

§ 6.2 Vedtak og valg avvikles igjennom simpelt flertall, så sant ikke annet er 

bestemt av vedtektene. 

 

§ 6.3 Studentrådet kan fravike fra vedtektenes bestemmelser i § 6.1 og § 6.2 

med 2/3 kvalifisert flertall.  

 

 

§ 7 Rettigheter ved studentrådsmøte  

 

§ 7.1 Studentrådsmøtene er åpne for studenter ved Oslo Nye Høyskole, men 

studentrådet kan vedta å lukke møtet i enkeltsaker. 

  

§ 7.2 Møte-, forslags-, tale-, og stemmerett på studentrådsmøter har 

a) Alle studentrådsmedlemmer 

b) Alle studenter ved Oslo Nye Høyskole under studentrådets 

generalforsamling 

 

§ 7.3 Studenter ved Oslo Nye Høyskole har møte- og talerett under 

studentrådsmøter. Under studentrådets generalforsamling har de også 

stemmerett. 
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§ 7.4 Studentrådet kan i enkeltsaker innvilge tale- og forslagsrett til: 

a) Representanter for ansatte ved Oslo Nye Høyskole 

 

 

§ 8 Møteledelse 

 

§ 8.1 Studentrådsleder er møteleder 

 

§ 8.2 Studentrådsleder utnevner en protokollfører for hvert møte. 

 

 

§ 9 Studentrådets oppgaver 

 

§ 9.1 Studentrådet skal alltid: 

a) behandle eventuelle endringer i vedtekter for studentdemokratiet ved 

      Oslo Nye Høyskole, om forslaget er levert innen tidsfristen 

b) behandle saker som meldes inn av studentrådsstyret 

c) behandle saker som tillitsvalgte ønsker behandlet.  

d) orientere om inneværende semesters valgresultat og foreta eventuelle 

      suppleringsvalg.  

 

§ 9.2 Studentrådet skal under vårsemesteret: 

a) behandle og godkjenne regnskap fra studentrådsstyret 

b) behandle og godkjenne årsmelding fra studentrådsstyret 

c) behandle saker fra studentene og administrasjonen 

d) ta initiativ til etableringen av et nytt fadderstyre, som skal lede neste 

studieårs fadderuke. 

 

§ 9.3 Studentrådet skal under høstsemesteret: 

a) behandle og vedta budsjett for studentrådet 

b) behandle og vedta arbeidsplan for studentrådet og studentrådsstyret  

c) behandle saker fra studentene og administrasjonen 
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§ 9.4 Studentrådet skal behandle og velge representanter eller styre til følgende 

 organer: 

a) Studentrådsstyret: 

a. Leder 

b. Nestleder 

c. Kommunikasjonsansvarlig 

d. Studentpolitisk ansvarlig (medlem av Velferdstinget) 

e. Representanter til Læringsmiljøutvalget (LMU) – 3 stk + 1 vara 

f. Representanter til Studieutvalget – 2 stk (leder + 1) + 1 vara  

g. Representanter til Lokalt organ for kvalitet i utdanningene 

(LOKUT) – 1 stk + 1 vara 

h. Leder for Sosialkomiteen 

i. Nestleder for Sosialkomiteen 

j. Eventuell representant for nettstudentene (dersom ingen av 

medlemmene er nettstudenter) 

b) Valgkomiteen – 2 stk 

c) Klagenemda - 2 stk + 2 vara 

 

§ 10 Protokollføring  

 

§ 10.1 Generalforsamlingen 

Protokoll fra generalforsamlingen godkjennes ved at leder av studentrådet og 

studentlivskoordinator ved høyskolens administrasjon innen én uke etter 

møteslutt signerer protokollen fra generalforsamlingen i to eksemplarer. 

Protokollen legges i særskilt protokollperm i Studentrådets protokollarkiv. 

 

§ 10.2 Studentrådsmøte med valg 

Protokollen fra studentrådsmøter med valg godkjennes ved at leder av 

studentrådet og studentlivskoordinator ved høyskolens administrasjon innen én 

uke etter møteslutt signerer protokollen fra studentrådsmøtet i to eksemplarer.   



Vedtekter Studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole September, 2022 
 

 6 

Valg til studentrådsstyret og øvrige verv 

 

§ 11 Valg 

 

§ 11.1 Hvilke valg som gjøres. 

a) følgende verv velges ved siste studentrådsmøte for studieåret 

a. leder  

b. nestleder  

b) følgende verv velges på generalforsamlingen, som er studentrådets første 

studentrådsmøte 

a. studentrådsstyret  

b. representanter til valgkomiteen 

c. representanter til klagenemda 

 

§ 11.2 Valgkomiteen velges på generalforsamlingen og sitter i ett år. Komiteen 

består av minimum to personer. Personer som stiller til valg kan ikke sitte i 

valgkomiteen. Ønsker et komitemedlem å stille til valg, trer vedkommende ut av 

valgkomiteen og studentrådet utnevner nytt komitemedlem. 

 

§ 11.3 Valgkomiteens oppgave er å finne forslag til kandidater til to av 

studentrådets verv, studentrådsleder og nestleder, som skal sitte kommende 

studieår. Valgkomiteen skal ikke komme med noen innstilling. Valgkomiteen 

skal og stå for den praktiske gjennomføringen av valget. Valget gjøres på siste 

studentrådsmøte i vårsemesteret.  

 

§ 12 Valg av leder og nestleder  

 

§ 12.1 Leder og nestleder velges på siste studentrådsmøte for studieåret. For å 

stille til valg til vervene leder og nestleder må en være student ved Oslo Nye 

Høyskole, og nomineres senest to dager før valget. Enhver kan nekte 

nominasjon.   

 

§ 12.2 Senest en dag før valget skal valgkomiteen legge frem endelig 

kandidatliste med skriftlig presentasjon av alle kandidater. 

 

§ 12.3 Det er mulig å fremme benkeforslag under valget. Ved benkeforslag skal 

kandidaten gi en kort presentasjon av seg selv.  
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§ 12.4 I løpet av valget skal valgkomiteen gjennomføre det praktiske slik at de 

stemmedyktige kan avgi stemmer.  

 

§ 12.5 Alle medlemmer av studentrådet har stemmerett.  

 

 

§ 13 Valg av øvrige verv til studentrådsstyret 

 

§ 13.1 Valg av øvrige verv til studentrådet velges på studentrådets 

generalforsamling på starten av studieåret. For å stille til valg til de øvrige 

vervene må personene som stiller være studenter ved Oslo Nye Høyskole. 

 

§ 13.2 Studentene som ønsker å stille til verv fremmer sitt kandidatur på 

generalforsamlingen. 

 

§ 13.3 Dersom ingen nettstudenter blir valgt inn til vervene i studentrådsstyret 

skal det opprettes et ekstra verv hvor en nettstudent velges inn. Denne velges på 

generalforsamlingen. 

 

§ 13.4 Alle studenter ved Oslo Nye Høyskole har stemmerett på 

generalforsamlingen.  

 

 

§ 14 Valg av representanter til valgkomiteen og klagenemda 

 

§ 14.1 Valg av representanter til høyskolens øvrige organer gjøres på 

generalforsamlingen.  

 

§ 14.2 Kandidatene melder seg til ønsket organ. Dersom flere ønsker å være 

representant i samme organ avholdes det valg. 

 

 

§ 15 Krav til valg av studentrådsstyret 
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§ 15.1 For å velges til et verv i studentrådsstyret trenger en kandidat å oppnå 

simpelt flertall blant avgitte stemmer. Dersom kun én kandidat stiller til et verv 

må kandidaten motta minst halvparten av stemmene. 

 

§ 15.2 Valg av leder og nestleder gjøres av studentrådsmedlemmer. Minimum 

1/3 må avlegge stemme for at valget skal være gyldig.    

 

§ 15.3 Valg av øvrige verv gjøres av studentrådsmedlemmer og eventuelle andre 

oppmøtte studenter. Minimum 1/3 av studentrådsmedlemmene må avlegge 

stemme for at valget skal være gyldig.    

 

§ 15.4 Valget skal gjennomføres digitalt og det skal være anonymt. 

 

§ 15.5 Det skal være anledning til å stemme blankt i alle valg. 

 

 

§ 16 Oppfølging av valg leder og nestleder  

 

§ 16.1 De personene som velges skal annonseres samme dag som valget 

avsluttes. 

  

§ 16.2 Valgkomiteen skriver, etter endt valg, en protokoll som inneholder 

følgende opplysninger: 

a) kandidater i valget  

b) antall avgitte stemmer 

c) stemmefordeling i antall stemmer  

d) hvem som er valgt 

 

§ 16.3 Valgprotokollen godkjennes ved at leder av studentrådet og 

studentlivskoordinator ved høyskolens administrasjon innen én uke etter 

møteslutt signerer protokollen fra generalforsamlingen i to eksemplarer. 

Et eksemplar oversendes Oslo Nye Høyskoles administrasjon. Det andre 

eksemplaret legges i studentrådets protokollarkiv. 

 

 

§ 17 Valgperiode 

Valgperioden i studentrådsstyret, eller øvrige verv, er ett år. 
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III. Studentrådsstyret 

 

§ 18 Formål 

Studentrådsstyret er studentrådets styrende organ, og har ansvar for å 

representere studentene ved Oslo Nye Høyskole i styrer, organer og 

studentforeninger, og holde studentene oppdatert på saker som tas opp i disse. 

Studentrådsstyret skal jobbe for et godt sosialt miljø på tvers av instituttene.  

 

§ 19 Sammensetting  

 

§ 19.1 Studentrådsstyret består av følgende medlemmer: 

a. Leder 

b. Nestleder 

c. Kommunikasjonsansvarlig 

d. Studentpolitisk ansvarlig (medlem av Velferdstinget) 

e. Representanter til Læringsmiljøutvalget (LMU) – 3 stk + 1 vara 

f. Representanter til Studieutvalget – 2 stk (leder + 1) + 1 vara  

g. Representanter til Lokalt organ for kvalitet i utdanningene 

(LOKUT) – 1 stk + 1 vara 

h. Leder for Sosialkomiteen 

i. Nestleder for Sosialkomiteen 

j. Eventuell representant for nettstudentene (dersom ingen av 

medlemmene er nettstudenter) 

 

§ 19.2 Nestleder fungerer som leder i leders fravær. 

 

 

§ 20 Studentrådsstyrets oppgaver  

Studentrådsstyret skal:  

a) forberede og lede/gjennomføre studentrådsmøtene  

b) følge opp studentrådets vedtak 

c) vedta styreinstruks 

d) gjøre oppnevninger og suppleringer til interne verv og interne og 

eksterne organer når dette er nødvendig 

e) behandle saker som studentrådsstyret finner nødvendig  

f) skrive personlig verv-rapport før sittende periode ender  
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g) sende ut nyhetsbrev til studentene ved Oslo Nye Høyskole om 

studentrådets arbeid 

h) jobbe for et godt sosialt miljø på tvers av instituttene 

 

 

§ 21 Studentrådsstyrets representasjon i interne og eksterne organer 

  

§ 21.1 De faste medlemmene fra studentrådsstyret i Høyskolestyret er: 

a) leder (møte-, tale-, forslags- og stemmerett) 

b) nestleder er fast møtende vara (møte-, tale- og forslagsrett) 

Vararepresentant, hvis leder ikke kan møte, er studentpolitisk ansvarlig.  

 

§ 21.2 Studentpolitisk ansvarlig er fast medlem i Velferdstingets valgforsamling 

for de mindre institusjonene.  

 

§ 21.4 Leder er også representant i Studieutvalget, sammen med en annen 

studentrådsrepresentant. 

 

 § 21.5 Tre studentrådsrepresentanter sitter i Læringsmiljøutvalget. 

 

§ 21.6 En studentrådsrepresentant sitter i Lokalt organ for kvalitet i 

utdanningene. 

 

 

§ 22 Møter i Studentrådsstyret 

 

§ 22.1 Studentrådsstyret fastsetter møteplan selv. 

 

§ 22.2 Studenter ved Oslo Nye Høyskole kan melde saker til studentrådsstyret.  

 

§ 22.3 Studentrådsstyret må føre protokoll under møtene sine. Det skal framgå 

av protokollen hvem som har vært protokollfører.  

  

 

§ 23 Fadderarrangement 

Studentrådsstyret har det øverste ansvaret for at fadderopplegg ved Oslo Nye 

Høyskole gjennomføres hvert høstsemester.  
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§ 24 Beslutningsdyktighet 

Studentrådsstyret er beslutningsdyktig når minst 1/3er til stede. Vedtak i 

enkeltsaker fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme.  

 

 

§ 25 Mistillit 

  

§ 25.1 Mistillitsforslag mot et styremedlem skal fremmes på et møte i 

studentrådet. Personen det stilles mistillit mot skal gis anledning til å forsvare 

seg før vedtak fattes. Under et møte som omhandler mistillitsforslag er møtet 

lukket, og personen det gjelder gis ikke anledning til å være til stede under 

votering. Mistillit kan kun vedtas ved 2/3 kvalifisert flertall.  

 

§ 25.2 Mistillitsforslag kan fremmes av enhver studentrådsrepresentant. 

  

§ 25.3 Om mistillit vedtas blir vedkommende fratatt alle verv og representasjon i 

studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole med øyeblikkelig virkning. 

Vedkommende kan ikke stille til valg for noe verv i studentdemokratiet i dens 

resterende periode som student på Oslo Nye Høyskole, så lenge noe annet ikke 

er avtalt med høyskolestyret.  

  

§ 25.4 Mistillit føres i særskilt protokoll, som det ikke gis innsyn i uten særlig 

grunn.  
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IV. Styrende Dokumenter 

 

§ 30 Styrende dokumenter 

Følgende dokumenter er styrende for studentdemokratiet ved Oslo Nye 

Høyskole: 

 

§ 30.1 Vedtekter for studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole 

Vedtektene er studentdemokratiets øverste styrende dokument, og angir regler 

for hvordan studentdemokratiet skal styres. 

 

§ 30.2 Arbeidsplan 

Arbeidsplan skal vedtas årlig og er styrende for studentrådsstyrets arbeid og 

prioriteringer.  

 

§ 30.3 Økonomiplan 

Økonomiplanen for studentrådet vedtas årlig og er styrende for studentrådets 

økonomi.  

 

§ 30.4 Styreinstruks  

Styreinstruksen fastsetter hvilke oppgaver de respektive vervene i studentrådet 

og studentrådsstyret innehar. Dette dokumentet kan endres ved behov. 

 

§ 30.5 Øvrige instrukser  

Studentrådet og studentrådsstyret kan vedta instrukser utover de som er regulert 

i vedtektene.  

 

 

§ 31 Innsyn 

 

Studentrådets styrende dokumenter skal gjøres lett tilgjengelig for studentene 

ved Oslo Nye Høyskole.  
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V. Kontrollkomiteen 

 

§ 32 Kontrollkomiteen 

 

§ 32.1 Kontrollkomiteen er demokratiets kontrollorgan, og består av 2 

medlemmer.  

 

§ 32.2 Kontrollkomiteen skal kontrollere at studentrådet, studentrådsstyret og 

valgkomiteen drives i samsvar med studentdemokratiets vedtekter, samt vedtatte 

budsjetter og gjeldende retningslinjer.  

 

§ 32.3 Hvis kontrollkomiteen får kjennskap til vedtektsbrudd, skal komiteen 

straks ta dette opp med relevante ledd i organisasjonen.  

 

§ 32.4 Kontrollkomiteen skal ha innsyn i de saker som er nødvendig for at 

vedtektsfestede oppgaver kan gjennomføres. Studentrådet kan med 2/3 flertall 

avslå kontrollkomiteens begjæring om innsyn. Studentrådet må i disse tilfeller 

begrunne avslaget skriftlig ovenfor komiteen.   

 

§ 32.5 Kontrollkomiteen skal ikke uttale seg overfor organisasjonen ved saker 

av demokratisk betydning.  

 

 

VI.  Særforeninger tilknyttet studentdemokratiet 

 

 

§ 33 Sosialkomiteen  

 

§ 33.1. Sosialkomiteen består av to representanter fra studentrådet. Øvrige 

studenter på Oslo Nye Høyskole har også mulighet til å bli med.  

 

§ 33.2 Sosialkomiteens leder og nestleder oppnevnes i periodens første møte. 

  

§ 33.3 Sosialkomiteen rapporterer til studentrådsstyret  

  

§ 33.4 Sosialkomiteens økonomi bestemmes av den økonomiske planen 

studentrådet årlig vedtar.    
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VII.  Avsluttende bestemmelser 

 
§ 34 Ikrafttredelse  

Endringer i vedtekter for Studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole trer i kraft 

etter signering av protokollen, i etterkant av studentrådets generalforsamling 

eller andre studentrådsmøter.  

 

 

§ 35 Endringer 
 
§ 35.1 Endringer i disse vedtekter gjøres av studentrådet. Det kreves 1/3 
oppmøte for å være vedtaksdyktige, og endringene gjøres ved 2/3 
kvalifisert flertall. Endringer må fremlegges senest en uke før 
studentrådsmøtet finner sted. 
 
§ 35.2 Studentrådsstyret fører protokoll med alle tidligere versjoner av 
vedtektene.  
 
 
 

 


