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Invitasjon til å bli deleier i nettverket for perioden 2022-2023 

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning startet opp 1. januar 2020 etter en 

utprøving som prosjekt i perioden fra 2017-2019. Nettverket arrangerte før COVID-19 en rekke 

seminarer og konferanser med stor deltagelse fra sektoren. I forbindelse med smittesituasjonen 

flyttet nettverket aktiviteten over på nett og enda flere så en mulighet til å delta.  

For mer detaljert informasjon om nettverket og våre arrangement vises det til våre nettsider på 

nfye.no 

Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning er finansiert av våre eiere med årlige 

innbetalinger.  Dette er en invitasjon til din organisasjon om å bli medeier. 

Målsetting for nettverket 

Nettverket skal tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsdeling og bidra til økt kompetanse for 

nettverkets medlemmer. Ved å ha studenters læringsmiljø, studenters faglige og sosiale tilhørighet 

og rammen rundt utdanningen i fokus, skal nettverkets tilbud gi ansatte i sektorene økt kompetanse 

til å bedre gjennomføring, resultat, trivsel og god psykisk helse for studenter innen høyere utdanning. 

Nettverket skal jobbe for å fremme samarbeid og økt kunnskap på tvers av institusjoner, fag og 

profesjoner. Trepartssamarbeidet mellom studenter, utdanningsinstitusjonene og samskipnadene 

vektlegges. Aktivitetene er forskningsbaserte, men skal først og fremst ha en praktisk tilnærming ved 

deling av arbeidsmåter og tiltak. 

Dette får organisasjonen som eier  

• Som eier bidrar man til en videreføring av nettverket 

• Støtte til kompetanseutvikling i egen organisasjon gjennom en ressursperson 

• Gratis deltagelse for ansatte i nettverkets arrangementer 

• Prioritert deltagelse for ansatte på arrangementer der det er begrenset med plasser 
 

Nettverket har 1. juni 2021 1133 registrerte deltagere som har sluttet aktivt opp om nettverkets- og 

det foregående prosjektets tilbud. Det var 360 påmeldt årskonferansen i desember 2020. En stadig 

økende deltagelse kan ses i lys av at de som har deltatt har gitt gode tilbakemeldinger på 

arrangementene, og at nettverket har møtt et behov deltagerne ikke har funnet andre steder. 

Det rapporteres om en rekke studentrettede tiltak rundt om i landet som har sitt utgangspunkt i 

ideer og innsikt man har hentet fra nettverkets arrangement. 

Det siste seminaret nettverket (prosjektet) arrangerte fysisk i 2019 hadde 110 påmeldte til 40 

plasser. Det innebar at kun ansatte ved eiende organisasjoner fikk delta. 
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Vi viser til vedlagt årsrapport (vedlegg 1) for mer informasjon om erfaringer fra nettverket og for 

oversikt over antall ansatte i deres organisasjon som har deltatt i nettverket. 

Grunnlagsdokumentet (vedlegg 2) gir rammen for driften av nettverket. Erfaringene fra den første 

driftsperioden har medført endringer av budsjett, retningslinjer for Styringsgruppen og endring av 

driftsperioden av sekretariatet til 2+2 år. 

 

Driften av nettverket gjennomføres på omgang mellom organisasjonene som eier nettverket, og 

nettverket bruker mye av sitt budsjett på lønn til drift. Fra 2017 og ut 2021 har Universitetet i Bergen 

hatt sekretariatet. Fra 1. januar 2022 overtar Nord Universitet denne oppgaven. 

Sekretariatsfunksjoner går på omgang som følge av at dette er et nasjonalt nettverk og ikke knyttet 

til en bestemt organisasjon. Alle eiere får mulighet til å påta seg sekretariatet. 

De organisasjoner som velger å delta i prosjektet må binde seg for 2 år om gangen. Tidligere har 

satsene blitt beregnet etter antall ansatte i den enkelte organisasjon. Fra 2022 er dette blitt endret til 

å bli beregnet etter studenttall. For perioden 2022-2023 gir dette en årlig innbetaling etter følgende 

satser: 

 

Utdanningsinstitusjoner  

> 5000 studenter: 50 000 

5000-10000 studenter: 90 000 

10000-20000 studenter: 150 000 

< 20000 studenter: 170 000 

  

Samskipnader  

> 5000 studenter: 10 000 

5000-10000 studenter:  20 000 

10000-20000 studenter:   30 000 

< 20000 studenter: 40 000 

 
Studenttall hentes fra DBH. 

 

Økonomien i nettverket er god, og nettverket har med seg et overskudd fra tidligere år. Dette skyldes 

særlig at Covid-19 situasjonen resulterte i økt digitalisering og dermed lavere utgifter enn planlagt. 

 

Ressursperson 
Nettverket forventer at alle eiere oppnevner en Ressursperson som et bindeledd mellom 

organisasjonen og nettverket. Gjennom Ressurspersonen kan organisasjonen være med å forme 

innholdet i arrangementene, og personen vil ha førstehånds kjennskap til kommende arrangementer, 

med tanke på å informere i egen organisasjon om mulighetene. 

Ressurspersonene fra alle eiende organisasjoner møtes jevnlig og deler erfaringer. 

Man kan lese mer om rollen som Ressursperson i Grunnlagsdokumentet. 

 

 

Forslag til representant i styringsgruppen 
Nettverket har valgt å ha en styringsgruppe og ikke et styre. Styringsgruppen har det overordnede 

ansvaret for driften i nettverket og skal sikre at rammene som er lagt i grunnlagsdokumentet blir 
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fulgt. Styringsgruppen kan imidlertid ikke vedta noe som binder opp de eiende organisasjonene 

utover det Grunnlagsdokumentet gir mulighet til.  

Ny styringsgruppe skal opprettes fra 1. januar 2022 og alle eiere har anledning til å fremme forslag til 

representant. Se vedlegg 3. 

Dagens styringsgruppe for nettverket vil oppnevne den nye styringsgruppen i sitt møte 14. 

september 2021. Vi ber om konkret forslag på person før det møtet. 

Vi gjør oppmerksom på at medlem i styringsgruppen ikke samtidig kan være ressursperson. 

 

Innmeldingsbrev 
Vi har lagt ved et utkast til innmeldingsbrev som inneholder alle de opplysningene som er nødvendig 

ved innmelding. Brevet må undertegnes av personer som har myndighet i organisasjonen til å 

disponere de ressursene som kreves av en deleier i nettverket. 

 

Spørsmål om deltagelse i nettverket kan rettes til sekretariatsleder Harald Åge Sæthre.  

Epost: amnhs@uib.no tlf. 55582024 mob. 48096672 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Levi Gårseth-Nesbakk 

Styringsgruppeleder 

 Harald Åge Sæthre 

Sekretariatsleder

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1.   Grunnlagsdokumentet 

2.   Årsrapport 2020 

3.   Styringsgruppen 

4.   Mal til svarbrev 
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