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Vedlegg 3 

Om 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 

fulgt. Styringsgruppen kan imidlertid ikke vedta noe som binder opp de eiende organisasjonene 

utover det Grunnlagsdokumentet gir mulighet til. Det innebærer at representanten i styringsgruppen 

ikke trenger å ha med seg noe annet mandat fra sin organisasjon enn det organisasjonen har bundet 

seg til i grunnlagsdokumentet. 
 

Styringsgruppens sammensetning skal i størst mulig grad representere variasjonen i høyere 

utdanning og består av seks representanter fra medeiende organisasjoner:  

• Utdanningsinstitusjonene har til sammen fire representanter i Styringsgruppen.  

• Studentsamskipnadene skal ha en representant i Styringsgruppen.  

• Norsk Studentorganisasjon (NSO) oppnevner en student som representant i Styringsgruppen. 

Historikk 

I januar 2015 tok Universitetet i Bergen initiativ til et møte i Bergen hvor over 20 organisasjoner var 

representert. Der ble det oppnevnt et interimsstyre som utviklet det første Grunnlagsdokumentet for 

det som ble et prosjekt i perioden 2017-2019 

I interimsstyret deltok følgende organisasjoner:

Handelshøyskolen BI 

Høgskolen på Vestlandet 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

(Handelshøyskolen BI kom inn i interimsstyret etter at representanten fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold trakk seg) 

I de 3 første årene (2017-2019) da nettverket hadde status som prosjekt, bestod styringsgruppen av:

Handelshøyskolen Bl  

Nord Universitet 

Norsk studentorganisasjon NSO 

OsloMet - storbyuniversitetet  

Samskipnaden på Vestlandet 

Universitetet i Bergen 

I inneværende periode (2020 – 2021) har styringsgruppen bestått av: 

Nord Universitet  

Norges Arktiske studentsamskipnad  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

Norsk studentorganisasjon NSO 

OsloMet - storbyuniversitetet  

UiT - Norges arktiske universitet 

Ønske om overlapp 

For å oppnå kontinuitet er det ønskelig at 2-3 personer fra dagens styringsgruppe fortsetter det 

første året av den nye styringsgruppen. Det foretas så nytt valg etter et år hvor disse byttes ut med 

nye representanter som sitter et år inn i neste driftsperiode. Den enkelte representant sitter med 

andre ord i 2-års perioder. For perioden 2022-2023 skal det velges 3-4 nye representanter. 

Økonomi 

Det gjøres oppmerksom på at reise og andre kostnader i forbindelse med møter i styringsgruppen 

har vært dekket av organisasjonen representanten er ansatt ved.  

Det vises til Grunnlagsdokumentet, spesielt til sidene 3-4, som gir retningslinjene for Styringsgruppen

 


