
 

 

 

     
 
           Oslo, 5. september 2008 

 
 

Til: Studentparlamentets representanter 
Fra: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 
 
 
 
ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 07/08 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 
Tid:   18. september 2008, kl 17.00 – 21.00  
Sted:  Rådssalen, 10. etg. i Administrasjonsbygningen 
 
Forslag til saksliste: 
SAK SP 98/08 Valg av møteledelse og referent  
SAK SP 99/08 Godkjenning av innkalling  
SAK SP 100/08 Godkjenning av dagsorden  
SAK SP 101/08 Godkjenning av referat fra Handlingsplansseminaret  
SAK SP 102/08 Godkjenning av valgprotokoller  
SAK SP 103/08 Orienteringer  
     
SAK SP 104/08 NSU LS (orienteringssak) 
SAK SP 105/08 Likestillingsutvalgets framtid (vedtakssak) 
SAK SP 106/08 Pengestøtte til fraksjonene – fordelingsnøkkel (vedtakssak) 
SAK SP 107/08 Et mer åpent Villa Eika (vedtakssak) 
SAK SP 108/08 Revidering av budsjett 2008 (vedtakssak) 
SAK SP 109/08 Budsjett 2009 (vedtakssak) 
SAK SP 110/08 Reglementsendringer (vedtakssak) 
     
SAK SP  Resolusjoner  
 
      Eventuelt    
   
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv kontakte sin 
vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Natasa på tlf. 22 85 70 44 eller send e-post til 
natasa.duric@studorg.uio.no. Vel møtt! 
 
 
 
 
Heine A. Skipenes Jomar Talsnes Heggdal 
Leder Nestleder og Universitetsstyrerepresentant 

mailto:natasa.duric@studorg.uio.no


SAK  098/08 Valg av møteledelse og referent       
   Ordstyrere:  
   Referent: Natasa Duric 
 
 
SAK  099/08 Godkjenning av innkalling      
 
 
SAK  100/08 Godkjenning av dagsorden      
 
 
SAK  101/08 Godkjenning av referat fra Handlingsplanseminaret  
      
   Handlingsplanseminar i Studentparlamentet i Oslo, 30.-31.august 2008
       
    
               
SAK  102/08 Godkjenning av valgprotokoller       
 
 
SAK  103/08 Orienteringer      
   Orientering fra leder       
   Orientering fra studie- og forskningsansvarlig    
   Orientering fra internasjonalt ansvarlig 
    
   Orientering fra Universitetsstyrerepresentantene   
  
    
   Referater fra Arbeidsutvalgsmøter   
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Orientering fra leder   11. september 2008 
 
Da var vi i gang! Semesterstart er utrolig artig, men det er jommen meg ganske deilig å starte på 
høstens utfordringer også… 
 
Handlingsplansseminar 
Handlingsplansseminaret var en stor positiv opplevelse for meg, og veldig hyggelig å se så 
mange engasjerte representanter i sving. Resultatet rent politikkmessig ble også veldig godt, og 
det har vært et nyttig arbeidsverktøy i starten. Sammenlignet med tidligere år er dette et verktøy 
som ikke bare er konstruktivt for oss i arbeidsutvalget, men også for universitetet og utover i 
studentutvalgene. Tilbakemeldingene så langt har vært meget gode. Tilbakemeldingene på 
Studentpolitisk plattform har jevnt over også vært veldig gode, og her om dagen overhørte jeg 
noen si: ”Dette er jo et dokument jeg har lyst til å lese”. Dette er jo unektelig noe som ga meg en 
god følelse av at vi er på vei i riktig retning. Tilbakemeldingene fra hotellet var også gode, og vi 
har holdt oss innenfor budsjett.  
 
Økonomi og møte i Studentparlamentet 18. september 
I dagene etter handlingsplansseminaret har det vært relativt hektisk, da vi år har måttet gå over til 
en ny type behandling av budsjettet. Vi vil fra 2009-budsjettet av søke Velferdstinget om midler, 
noe som fører til en bedre kontroll for Velferdstinget om hvor pengene går. Dette gjør at vi også 
får en mye sterkere tilknytning mellom budsjettsøknad og aktivitet, samt at vi får startet tidligere 
med den økonomiske prosessen som skal til for en såpass stor organisasjon som vår. Budsjettet 
blir derfor hovedsaken på møtet 18. september, både i revidert form for høsten 2008 og i budsjett 
2009. Dette budsjettet legger grunnlag for søknaden til Velferdstinget som har frist for innlevering 
19. september. Så gjenstår det bare å se om Velferdstinget er enig i Studentparlamentets 
vurderinger… 
 
Planer for høsten 
Som nevnt i forbindelse med forrige orientering begynner høsten å tette seg ordentlig på 
møtekalenderen, og det er akkurat slik det skal være. Studentutvalgslederforaene er lagt for 
høsten, og samarbeidsorganene våre har startet arbeidet for fullt. Vi mangler likevel noen av 
studentutvalgene, men dette vil nok være på plass i løpet av få uker. Om noen kjenner noen 
studenter som har lyst til å engasjere seg på fakultetsnivå, tips dem gjerne om at studentutvalgene 
som oftest trenger og setter pris på engasjerte studenter. Det er mange viktige prosesser som 
foregår på fakultetsnivå nå, ikke minst med tanke på implementeringen av Faglige prioriteringer. 
 
For min del fortsetter noe av arbeidet fra våren, og da særlig med tanke på opp mot Oslo 
kommune. Pr i dag er samarbeidet med kommunen nærmest et sorgens kapittel. Møter med 
halvårssyklus, store utskiftninger innad i studentorganene fra gang til gang og ikke 
overinteresserte representanter fra kommunen sin side gjør at det går tregt. Dette er noe jeg har 
lyst til å røske ganske kraftig i, og forsøker å få kommunen til å bevege seg i en retning som er mer 
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studentvennlig. Dette være seg med tanke på studentenes betydning i byen på kulturfronten 
(både som brukere og tilbydere), miljøsatsning og ikke minst kommunens anerkjennelse av å 
være vert for mange tusen innflyttere hvert eneste år. Jeg anerkjenner utfordringene som ligger på 
kommunen med statlig versus kommunalt ansvar for studenter, men jeg anser det likevel som lite 
hensiktsmessig at en såpass stor og viktig del av byen som studentene faktisk utgjør, blir 
kasteballer mellom ulike instanser som ikke helt vet hva de skal gjøre med oss. Nå utgjør 
studentmassen i Oslo over 50 000 studenter, og det er ikke en ”gruppe” verdt å glemme. Om man 
tenker på deltidsjobbfronten: Uten studenter og svensker ville Oslo ha stoppet.  
 
Hva har skjedd siden sist? 
Nå er det ikke mange dagene siden sist orientering, men som alltid så er det ting som skjer. På 
arbeidsmiljøfronten er det relativt mye som skjer blant de ansatte, noe som også i aller høyeste 
grad påvirker studentene. Fra vår side argumenteres det kraftig for at arbeids- og 
læringsmiljøsaker må ses i sammenheng, og om undersøkelser skal gjennomføres så må det gjelde 
alle. I tillegg har vi startet på handlingsplanen på litt forskjellige punkt, og i første omgang har 
blant annet miljø vært et tema. Universitetet er ikke langt nok framme på en del områder, mens 
på andre felt er de forholdsvis greit på vei (bortsett fra at dette ikke blir synliggjort). Dette følger vi 
opp, og vil presse på i tiden som kommer. En litt mer kjedelig sak, det har som mange vet vært en 
svertekampanje i september mot Studentparlamentet og Villa Eikas tillitsvalgte. Forholdet er 
politianmeldt fra universitetet sin side.   
 
Møter 
Siden sist har det vært mange møter internt i arbeidsutvalget, og da særlig med tanke på 
budsjettprioriteringer i forhold til Arbeidsprogrammet og Studentpolitisk plattform. Dette er nå i 
første omgang i havn, og det vil bli opp til Studentparlamentet å komme med de endelige 
prioriteringene. I tillegg har vi hatt møter i Studenthovedstaden, presentasjoner av 
Studentparlamentet for diverse organisasjoner, møte i Velferdstinget, møte med AKAN 
(angående studenter og rus), besøk fra Japan og Azerbajan, møter med studieavdelingen og 
hovedverneombudet ved UiO samt UFO 5 gruppa. I tillegg så har vi jo hatt møte med rektoratet, 
og det vært universitetets bursdag med tilhørende kakespising og galla. Gratulerer med vel 
overstått! 
 
Media 
Mediamessig har vi ikke hatt enormt mange oppslag, men likevel har det vært noe i Universitas 
og på Radio Nova. Det har vært en liten tørke etter det store trykket vi hadde under og etter 
Studentboligaksjonen 25. august, men vi forventer å komme sterkere tilbake. Alle i 
arbeidsutvalget er flinke til å tenke media, og jeg tror at vi vil klare å være godt synlige i tiden som 
kommer.  
 
Om noe skulle være uklart, eller orienteringen min er ufullstendig, er det selvfølgelig bare å ta 
kontakt når som helst.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Heine Skipenes 
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Orientering fra nestleder og Universitetsstyret  

11.september 2008 
 
Til Studentparlamentets representanter 
 
Arbeid i forbindelse med Universitetsstyremøtet 8.‐9. september blir orientert i en felles 
orientering fra begge Universitetsstyrerepresentantene. 
 
Handlingsplanseminaret 
Vi har evaluert seminaret. Hovedkonklusjonene var at det var et vel gjennomført seminar 
og at begge dokumentene som ble vedtatt er gode å jobbe med. Til neste år vil AU råde 
neste AU om å ikke reise like langt, ha et alkoholfokusfritt innslag under middagen og 
det blir gjennomført en grundigere skolering i forkant av møtet i hvordan 
studentdemokratiet ved UiO fungerer. 
 
NSU  
Vi har fortsatt et godt samarbeid med NSU. Siden forrige gang er kontingenten betalt, i 
tide. Ellers går det meste av arbeidet ut på å forberede til LS som skal være 19.‐21. 
september i Oslo. En grundigere orientering om sakene kommer muntlig på møtet hvis 
det er ønskelig. 
 
Budsjett 
Forberedelse til SP budsjettet har tatt mye tid, men vi holdt oss nesten innenfor 
saksforberedelsesfristen. Vi har prøvd å oversette handlingsplanen til kostnader, noe som 
går igjen i notene til budsjettet. Budsjettet har vært grundig behandlet i AU.  
 
Et åpnere Villa Eika 
Vi i startet en dialog med VT om å flytte inngangen på Villa Eika til fremsiden slik at vi 
skal kunne fremstå som åpnere. Det krever både et godt samarbeid med VT og penger. 
Det er en del som må ordnes, LO og ISU/SAIH må flyttes/få nye kontorer og teknisk på 
endre låsene på dørene. Dette kan ta litt tid, men vi håper å være ferdig til midten av 
november. Som en del av dette folkeliggjøringsprosjektet har vi også besluttet å kjøpe inn 
VG, Norges mest meningsdannende avis. 
 
RUS 



Som følge av VTs arbeid med rus har vi vært involvert i møte med AKAN og planlegger 
et fremstøt ovenfor administrasjonen på rusforebygging ved UiO. Arbeidet ledes av VT, 
men vi deltar aktivt. Målet er å både unngå store strukturelle tiltak som stenging av 
kjellere og holdningskampanjer. UiO må satse på å bli et foregangseksempel for de andre 
universitetene for hvordan man kan finne en god balansegang mellom studier og 
alkohol. 
 
Miljø 
Arbeidet med en egen miljøplan for universitetet går videre. Vi har tatt opp 
miljøperspektivet både i Universitetsstyremøte i forbindelse med innkjøp og et eget møte 
med HMS‐ avdelingen og med rektoratet.  
 
 
 
 
Jomar Talsnes Heggdal 
Nestleder og Universitetsstyret 
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§ 1–4 Innkalling 
Utvalget forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. Til periodens 
første møte i utvalget, og møter der dato og tidspunkt ikke er avtalt på forhånd, 
sender utvalgets leder ut innkalling. 
Leder har ansvaret for at neste møtedato og -tidspunkt blir gjort kjent. 
 
§ 1–5 Sakspapirer 
Leder har ansvaret for at sakspapirene er tilgjengelige senest to virkedager før 
angjeldende møte. 
 
§ 1–6 Referater 
Referatet fra det enkelte møte i utvalget skal legges ved sakspapirene til neste møte i 
utvalget for godkjennelse. Utvalget leverer referat til Studentparlamentet. 
Likestillingsutvalget leverer semestervise rapporter til Studentparlamentet. 
 
§ 1–7 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett 
Leder av Studie- og forskningskomiteen og to representanter oppnevnt av 
Arbeidsutvalget har møteplikt til Likestillingsutvalgets møter. Forøvrig har alle 
studenter ved UiO møte-, tale- og forslagsrett i Likestillingsutvalget. 
Likestillingsutvalgets leder omfattes av Studentparlamentets forretningsorden § 3–4. 
 
§ 1–8 Konstituering 
Utvalget konstituerer seg selv. 
 
§ 1–9 Funksjonstid 
Representantene i likestillingsutvalget har en funksjonstid på ett år. Representantene 
kan sitte i flere perioder. 
 
§ 1–10 Økonomi 
Studentparlamentet stiller kontorplass, samt dekker utgifter til telefon, faks og  
kopiering. 
 
§ 2 Likestillingsutvalgets kompetanse 
Likestillingsutvalget skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og 
inspirasjon for likestillingsarbeidet ved UiO. 
 
§ 3 Endringer i arbeidsbeskrivelsen 
Endringer i arbeidsbeskrivelsen skal vedtas av Studentparlamentet med minst to 
tredjedels flertall blant de fremmøtte representanter. 
Forslag til endringer skal gjøres kjent for Studentparlamentet minst to uker før møtet 
og skal behandles av likestillingsutvalget.  Reglement for Studentparlamentet i Oslo  
 
§ 14−2 2. setning gjelder tilsvarende. 
Endringer i arbeidsbeskrivelsen trer i kraft etter at det plenumsmøtet der endringer er 
vedtatt er hevet eller på et senere tidspunkt fastsatt av det samme plenumsmøte. 
 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne arbeidsbeskrivelsen trer i kraft umiddelbart. 
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Mulige løsninger  
 
Arbeidsutvalget har drøftet forhold rundt Likestillingsutvalget, og har drøftet følgende 
alternative forslag til løsning:  
 
Alt. Forslag 1 
Likestillingsutvalget skal innkalles med følgende mandat og sammensetning. 
 
Sammensetning 

- En av studentrepresentantene i Universitetsstyret 
- Studie og forskningsansvarlig i Arbeidsutvalget 
- Fem studenter valgt av Studentparlamentet 
- Et medlem fra hvert SU 

 
Alle studenter ved Universitetet har møte-, forslags- og talerett under møtene. 
 

Mandat 
Utvalget skal komme med innspill til NSUs likestillingsarbeid. 
Utvalget skal rådspørres i alle saker som angår likestilling som AU behandler 
så lenge det er mulig. 
Likestillingsutvalget skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling 
og inspirasjon for likestillingsarbeidet ved UiO.  
Likestillingsutvalget leverer semestervise rapporter til Studentparlamentet 

 
Likestillingsansvarlig i AU leder utvalget 
 
Alt. Forslag 2 
Alle henvisninger til likestillingsutvalget i reglementet strykes og Likestillingsansvarlig 
i AU får ansvaret for likestillingsarbeidet. 
 
Alt. Forslag 3 
Likestillingsutvalget nedsettes ikke. 
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 
 
”Arbeidsutvalget innstiller på alternativ 2. Det forutsetter følgende 
reglementsendringer (levert SP 31. august 2008):  
 
Strykningsforslag til ”Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg” 
Stryk alt 
 
Strykningsforslag til Forretningsorden 
Stryk  
§11.5 Likestillingsutvalgets kompetanse og  
§11.6 Likestillingsutvalgets sammensetning  
” 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken - 
 
Ansvarlig: Jomar 
04.09.2008 

Comment [HS1]: Gjennomsy
ring 
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Orientering til Studentparlamentet 
 
 
Universitetsstyremøtet 8‐9 september 2008  
 
Faglige Prioriteringer: 
 
På styremøtet ble det vedtatt at seks av de syv forskningsområdene som var 
oppe til behandling ble innvilget status som tverrfakultært område. Disse skal 
innen 15. november fremlegge en oversikt over konkret organisering, og skisse 
til programplan for styret. Godkjennes disse vil områdene allerede bli tatt med 
inn i budsjettvurderingene for 2009. Styret vedtok i tilegg hovedpremissene for 
organisering, ledelse og finansiering av områdene. Dette medfører en del 
premisser for det videre arbeidet frem til november. For eksempel må to 
fakulteter binde seg, da også økonomisk, til områdene for at de skal forbli med 
videre i prosessen.  
 
De 6 tverrfakultære satsningsområdene er: 

• Demokrati som idé og praksis‐ Strukturelle, politiske og kulturelle 
forutsetninger 

• KULTENK: Kulturell endring og kompleksitet‐ Norge and beyond 
• Molecular Life Science 
• Religion i det pluralistiske samfunn 
• Environmental change and sustainable energy  
• Kunnskap i skolen 

 
Det siste området, Levevilkår, miljø og helse i utviklingsland, ble utsatt 
behandlet til neste styremøte i oktober. Dette grunnet at forskningsområdet er 
fundert i Senter for Utvikling og Miljø (SUM) som avventer vedtak fra styret om 
hvilken fremtid senteret skal ha. Evalueringen av SUM skal opp neste 



styremøte, så styret så det best å vente til den avklaringen lå klar før man tok 
forskningsområdet opp til behandling. Begge deler vil bli behandlet på møtet 
14. oktober.  
 
Andre saker: 

• opprettelsen av aksjeselskapet CIENS AS ble vedtatt. Dette for å ivareta 
fellesfunksjonene til CIENS. Årsaken til valg av aksjeselskapsformen er 
på bakgrunn av partenes ulik organisering, med både statlig og ikke 
statlige partnere.  

• Observatoriet Terrasse 4A og B ble vedtatt solgt for 30 ganger gjeldende 
festeavgift.  

 
Vi beklager at det ikke ble innkalt til formøte i forkant av dette styremøtet. 
Dette vil bli gjort i forkant av styremøtet i oktober.  
 
For mer informasjon om sakene og protokoll, gå inn på :  
http://www.admin.uio.no/kollegiet/moter/kart_prot2008/index.html
 
 
Kollegieforum 
 
UiO, i samarbeid med Universitet for Biovitenskap og Miljø (UMB), arrangerte 
årets første Kollegieforum (KoF) 5‐7 september. Kollegieforum er et kollegialt 
organ mellom alle studenter som sitter i universitetsstyrene rundt om i Norge.  
 
Arrangementet var delt inn slik at en dag ble avholdt i Oslo, og en på Ås.  
Siden dette var et overlappseminar, var både nye og gamle styrerepresentanter 
til stede. Hovedfokuset var innrettet mot styrearbeid og forståelse av 
sammenhenger mellom universitet og andre aktører.  
 
I Oslo innledet vi seminaret med en kunstrunde på UiO. På den faglige fronten 
holdt Arild Underdal, tidligere rektor ved UiO, presentasjon om styrearbeid og 
Inga Bostad presenterte Prosess Faglige prioriteringer. På UMB ble 
universitetets og samskipnadens rolle sett i sammenheng samt at man hørte på 
hva de ulike styrene rundt om i Norge arbeider med. I tillegg ble planer for året 
lagt.  
 
 
Arbeidsgruppen for Kampanje/Messer/Studiekatalogen 
 
Det har vært avholdt et møte 11.09.2008. Arbeidsgruppen er en undergruppe av 
Studieredaksjonen og har ansvaret for utarbeidelse av studiekatalogen for 2009‐
2010, kampanjen og de ulike messene.  
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På møtet ble den økonomiske situasjonen for arbeidsgruppen diskutert. 
Universitetet i Oslo har en meget lav satsning på rekruttering og profilering. 
Totalt er budsjettet på ca 3 millioner. Til sammenligning har NTNU ca 11 
millioner. Dette legger selvfølgelig begrensninger på de muligheter man har for 
arbeidet. Videre ble fremdrift og forslag til endringer av studiekatalogen tatt 
opp. Det er nå et åpent anbud for bedrifter i forbindelse med katalogen. 
Anbudsrunden vil avsluttes i slutten av september. Det er korte frister og hvor 
mye som i realiteten er mulig å endre dette året er usikkert, men tankene rundt 
neste års katalog allerede i gang. Der vil mulighet for endringer være større.   
I henhold til innhold/form ble SP‐AU, da som saksbehandler undertegnede, 
bedt om å komme med innspill.  Dokumentet som ble sendt inn er i 
førsteomgang et arbeidsnotat, men vil bli omskrevet noe for videre arbeid og vil 
da om ønskelig bli sendt ut til Studentparlamentet.  
 
Om noen har særlige formeninger og studiekatalogen er undertegnede helt 
åpen for innspill. Enten på Studentparlamentsmøte eller ved en senere 
anledning.  
 
 
Annet 
 

• LMU har sitt første møte 25 september. Innkalling vil bli lagt ut på  
http://www.admin.uio.no/sta/laeringsmiljoutvalget/

 
 
 
 
Om noen har noen videre spørsmål eller innspill på saker er det bare å ta 
kontakt☺  
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Orientering fra Studie- og Forskningsansvarlig  
 
 
”Kick off” med NSU 
Jeg var to dager på oppstartseminaret til NSU her i Oslo, og det var nyttig å få en bedre oversikt over hvilke 
utfordringer man har ved de andre medlemslagene i NSU. Spesielt dagen sammen med Fagpolitisk Komitè 
gav mange innspill til hvordan vi kan angripe ulike problemstillinger. Det å kunne ha kontakt med de andre 
som arbeider med mye av den samme problematikken gjør at en lettere kan ta kontakt. Dette bidrar trolig 
også til at vi ikke alltid trenger å finne opp kruttet på nytt, men kan finne enklere løsninger på noe av det vi 
ønsker å få gjennomslag for. 
 
AMEE i Praha 
Jeg var allerede tidlig i mars på meldt på en konferanse om medisinsk utdanning i Praha – Association for 
Medical Education in Europe (AMEE). Dette er en konferanse med ca 2500 delegater fra hele verden, og 
fokuset er selvsagt på medisinsk utdanning, men overføringsverdien til oppgaven som studie og 
forskningsansvarlig er stor. 
 
Fokuset i år var i stor grad på fleksibel læring, samt vurderingsformer og evaluering. Dette er oppgaver som 
vil komme til å oppta mye av min tid i året som kommer og det å få innspill fra andre universiteter og 
læresteder gir mange spennede perspektiver og innfalsvinkler til det kommende arbeidet 
 
Budsjettbehandlingen i SP-AU 
Grunnet ovennevnte konferanse var jeg ikke delaktig i budsjettbehandlingsprosessen i behandlingen av 
budsjettet i SP-AU. 
 
Møte med Studieavdelingen 
SP-AU hadde et møte med Studieavdelingen her på Villa Eika, hvor hovedtemaene var hvilke saker både vi 
og de arbeidet med. Vi presenterte selvsagt handlingsplanen, og fremla våre synspunkter på arbeidet med 
denne fremover. 
 
Studieavdelingen fremla også hvilke saker de arbeider med for tiden, og hovedsakene er følgende: 

• Fadderordningen/Studentmottaket. Her Ønsker de en gjennomgang med fadderutvalget, før 
SP involveres i det videre arbeidet med å bruke fadderordnningen til å gjøre UiO til et 
foretrukket studiested 

• JUS-komiteen. Arbeidet med NOKUT-evalueringen på jus vil være en viktig sak, og 
situasjonen gjøres ikke enklere av den vanskelige økonomiske situasjonen ved fakultetet. 

• Frivillige studentaktiviteter. Studieavdelingen håper at også de frivillige 
studentorganisasjonen kan spille en rolle i rekrutteringsarbeidet til UiO. Universitetets rolle i 
dette, og hvordan de kan legge til rette i dette arbeidet vil bli et tema. 

• Stortingsmeldingen om internasjonalisering. 
• Ny Lov om diskriminering og tilgjengelighet. 



• Kvalitetsutvikling av studiene. Dette vil komme som en sak i Studiekomiteen, med fokus på 
hvilke områder ved UiO som skal løftes opp som felles utfordringer. 

• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Her avventes arbeidet i Kunnskapsdepartementet, men 
dette vil bli en viktig sak fremover. Prosess Faglige Prioriteringer danner trolig noe av 
grunnlaget for arbeidet med dette videre. 

• Rekruttering. Dette vil bli et bredt anlagt arbeide med fokus på både, Bachelor, Master og 
rekruttering av utenlandske studenter. 

• Stortingsmelding om lærerutdanning. Denne vil bli spesielt viktig i forhold til Lektor- og 
Adjunktprogrammet (LAP) 

• Virksomhetskontakt. Karrieresenteret etterlyser en tydeligere politikk fra UiO på forholdet til 
studentenes ansettbarhet, og Studieavdelingen er i gang med dette arbeidet 

 
Møte i Studentutvalgslederforum (SULF) 
Studentutvalgslederne har vært samlet til sitt første møte, og vi hadde bl.a. en gjennomgang av 
handlingsplanen, og har bedt om deres tanker rundt denne slik at vi ikke gjør grep som kan få negative 
konsekvenser for det arbeidet de allerede driver med på sine enkelte fakulteter. 
 
Forholdene rundt begrunnelse for gitte karakterer var et punkt som det er tydelig at det er behov for å se 
nærmere på, bl.a. når det gjelder rutiner og fortolkninger av regelverket. 
 
Det ble også signalisert et behov for en bedre struktur rundt evalueringer, og ikke minst hvordan man 
forholder seg til resultatene av disse. 
 
Møte i Studiekomiteen 
De viktigste sakene her var: 

• ”Tid til forskning”. Det kommer en bred undersøkelse om årsakene til misnøyen blant de 
vitenskalige ansatte når det gjelder tid til forskning. Resultater i slutten av oktober. 

• Evaluering av LAP. Her er det i gang et stort arbeid for å forbedre programmet, og 
studentene virker godt involvert i prosessen 

• Fleksibel læring – Bruk av IKT i utdanningen. Det blir trolig nedsatt en nettverksgruppe som 
skal arbeide med å videreutvikle og forbedre utdanningen spesielt med tanke på fleksible 
læringsmetoder. Her vil det bli en bred gruppe av både vitenskaplig ansatte, studenter og 
ulike leverandører av støttetjenester.  

 
Konkrete saker som kommer 
Kort oppsummert ser vi at de fleste av sakene Studieavdelingen og Studiekomiteen arbeider med ligger tett 
opptil saker vi har vedtatt politikk på i handlingsplanen vår. Hovedfokuset fremover vil ligge på dette 
området i tillegg til en tett kontakt med studentutvalgene i forbindelse med den spennende budsjettprosessen 
vi går inn i. 
 
Møter 

• 1 AU-møte  
• Møte med Studieavdelingen 
• Møte i Studiekomiteen 
• SULF-møte 
• 2 Studentutvalgsmøter (Mat-nat og Medisin) 
• Møte i Studie- og forskningskomiteen I SP 

 
 
Stian Østland 
Studie- og forskningsansvarlig ansvarlig 



Orientering fra Internasjonalt ansvarlig      
11. september 2008  
 
 
30.-31. august ble Studentparlamentets nye politiske plattform og handlingsplan vedtatt. Denne 
orienteringen er strukturert etter de seks punktene som ble vedtatt angående internasjonalisering i 
handlingplanen, etterfulgt av orientering om informasjonsarbeid og andre virksomheter. 
 
A. Inkludering av internasjonale studenter
- Det jobbes videre med å få opp Erasmus Student Network (ESN) ved UiO. Det er nå blitt tatt 
opp med Studentparlamentets arbeidsutvalg (SPAU) og Internasjonal komité (IK), og 
undertegnede har tatt kontakt med ESN Norways president, samt med internasjonalt ansvarlige 
ved andre universiteter under NSU som har ESN lokalt. Et slikt nettverk kan bidra til både 
inkludering av internasjonale studenter, bedre mottak av UiO-studenter som har studert utenlands, 
i tillegg til personlig og mindre formell kontakt med utenlandsk kultur og studiesteder for norske 
studenter som ikke har studert ute. I et slikt arbeid vil det være ønskelig å trekke inn ISU Oslo og 
fagutvalgene for å hente inn kompetanse, og for å få bred forankring for å nå ut til flest mulig.  
 
- Leder av SPAU og undertegnede var med på avholde International Students’ Union (ISU) Oslos 
generalforsamling. Her ble et nytt styre valgt, og presidenten for de siste 4 årene ble takket av.  
 
B. UiOs strategiplan for internasjonalisering
- Undertegnede deltar på begge arbeidsgruppene, HINT 1 og 2, som skal skissere den nye 
strategiplanen for internasjonalisering ved UiO. Temaene som er blitt tatt opp er  blant annet 
Internationalisation At Home (IaH) og utvikling av partnerskap. Ved hvert møte har 
undertegnede presentert SPs syn, og fremmet forslag knyttet til dette (nærmere 
beskrivelse/detaljer kommer under noen av de andre punktene). Det ble også forespurt om å 
presentere ESN for resten av arbeidsgruppen. Det har under disse møtene vært viktig å vise til at 
det i tillegg til høy faglig kvalitet ved utveksling, også er essensielt å ta hensyn til andre aspekter 
ved studiehverdagen og utvekslingen for det helhetlige inntrykket en student sitter igjen med etter 
et studieopphold i utlandet, ettersom mange av de andre i gruppen så ut til å bagatellisere dette til 
tider. 
 
C. Bedre tilgjengligheten for mobilitet
- Dette området jobbes det med hovedsakelig gjennom HINT-gruppene, men også delvis via 
Studiewebgruppen (under Studieredaksjonen). Blant annet er det blitt foreslått fra undertegnede 
om å bruke eksempelets makt, og ha en liten presentasjon med erfaringer fra en student som 
faktisk har tatt i bruk den konkrete utvekslingsavtalen på informasjonssiden på UiOs nettsider. 
Dette for å, på en enkel måte, skape økt nærhet til avtalene på nettsidene, slik det også gjøres på 
flere andre universiteter i verden. 
 
D. Øke enhetenes insentiv for utveksling
- Dette vil bli mest aktuelt når de økonomiske elementene blir tatt opp i HINT-gruppene.  
- Et moment som kan bli trukket inn her er økt synliggjøring av utvekslingsavtalene om 
sommeren som ofte kan være gunstig for studentene, og som også er økonomisk lønnsomt for 
universitetet. Dette vil kun være ett aspekt av mange andre tiltak, men som kanskje vil være noe 
som vil være gjennomførbart med relativt enkle tiltak. 



 
E. Øke bredden og kvaliteten av utvekslingsavtaler
- Dette ble behandlet under HINT 1-møtet der de nåværende avtalene ble gjennomgått. Det 
eksisterer allerede en stor bredde med avtaler, og avtaler med mange av verdens toneangivende 
universiteter. Utfordringen som ble skissert derimot angående sistnevnte, var at disse gjerne 
gjaldt kun ett fakultet, og at det måtte jobbes for å utvide disse avtalene videre for å kunne 
omfavne flere studenter.  
 
F. Studentsolidaritet
- Mulighetene for et solidaritetsprosjekt ble diskutert under et møte med IK-leder Erik Schreiner 
Evans og tidligere Internasjonalt ansvarlig Robin Sande (litt tilfeldig deltagelse på deler av møtet), 
samt på et møte med IK under Handlingsplanseminaret. Tidligere har SP hatt det såkalte Mostar-
prosjekt i Bosnia og Herzegovina, der det sist ble vedtatt en felles plattform av universitetene i 
byen. Andre aktuelle områder/temaer som ble tatt opp var Hviterussland, Vest-Sahara og et 
Students At Risk-prosjekt (à la SAIHs Scholars At Risk). Det vil forekomme en 
realitetsvurdering før et slikt prosjekt eventuelt vil bli satt til livs, og undertegnede har dermed 
jobbet med å kartlegge preferanser i arbeidsfelt og -metoder blant IK-medlemmene, for å få en 
sterkest mulig forankring hos dem. I tillegg vil undertegnede ha et møte med representanter fra 
LNU (som kan bidra med kompetanse, og som vil være den naturlige finansieringskilden for et 
solidaritetsprosjekt). 
 
- Under NSUs IK-møte på deres Avsparksseminar, ble det uttrykt et ønske blant medlemmene å 
sette i verks et samarbeidsprosjekt på nasjonalt plan. Undertegnede foreslo å holde det innenfor 
visse rammer, med tanke på at det kan være utfordrende å samarbeid med slik geogrfisk 
spredning, men at man for eksempel kunne ha kampanjer o.l. lokalt, knyttet til Studentenes 
fredspris. 
 
- Undertegnede har også deltatt på informasjonsmøte hos SAIH Blindern, for å få en sterkere 
tilknytning til disse, og tilrettelegge for fremtidig samarbeid. 
 
Informasjonsarbeid
- For denne perioden har mye av arbeidet som informasjonsansvarlig angått deltagelse i 
Studieredaksjonen. Tidligere har det kun vært studentrepresentasjon i én av undergruppene til 
Studieredaksjonen (Portalen Mine Studier-gruppen), men dette er nå endret. Forandringen baserer 
seg på å utvide studentenes inflytelse der det angår studentene mest – der vi kan bidra 
konstruktivt. Ingvild B. Kielland har nå fast representasjon i gruppene for Messe- og skolebesøk, 
Kampanje og Ny student, med undertegnede som fast vara. Undertegnede har derimot fast 
representasjon i undergruppen for Studieweb, samt Studieredaksjonen og Styringsgruppen. 
 
I tillegg til dette ble markedsføring- og rekrutteringsstrategien diskutert. Informasjon som ble gitt 
ut i tilknytning til semesterstart var også et viktig tema som ble tatt opp. 
 
- På www.studentparlamentet.org er det nå satt opp egne sider for IK og SFK. Det ble uttrykt et 
ønske om å få en aktiv side for IK, med deriblant et forum. Dette vil også kunne bidra til økt grad 
av åpenhet rundt, og innsyn i, komiteenes arbeid. 
 



- I denne perioden har to japanske professorer, på oppdrag fra staten, og en større gruppe med 
studenter fra Aserbajdsjan kommet for å lære mer om studentdemokrati og –representasjon ved 
UiO. Disse delegasjonenene ble mottatt av leder av SPAU, en universitetsstyrerepresentant og 
undertegnede. Det er blitt startet et arbeid med å oversette en presentasjon om studentdemokratiet 
ved UiO til engelsk, ettersom SPAU høyst sannsynlig kommer til å motta flere internasjonale 
gjester ved senere anledninger som ønsker informasjon om nettop dette. 
 
Annen virksomhet
- AU-møter: mye om studenter og rus. Viser ellers til saksdokumentene og referatene. 
 
- Som nevnt, arrangerte NSU et avsparksseminar. Her hadde man et felles seminar første dagen, 
og et opplegg komitévis den påfølgende dagen. Det var veldig nyttig å få kontakt med de andre 
universitetenes internasjonalt ansvarlig, og dra nytte av hverandres erfaringer. Årets IK i NSU ser 
ut til å være en god gruppe med mye engasjement og kunnskap. Det var også et veldig godt 
foredrag om European Students Union (NSUs europeiske paraplyorganisasjon) og Bologna 
prosessen. 
 
- Som stedsfortreder for Internasjonalt ansvarlig i NSU, møtte undertegnede på et frokostmøte 
arrangert av NHO og UNIO om internasjonalisering av utdanning, med blant annet Gudmund 
Hernes. Læringsrikt, samt hyggelig å kunne gi et spark til norsk næringsliv til å selv bidra mer på 
dette feltet! 
 
- På møte med Studieavdelingen (STA) fremmet SPAU spesielt studieveiledning, evaluering og 
semesterstart. Undertegnede understrek hvordan disse områdene er av stor betydning også i 
forhold til det internasjonale aspektet. Videre nevnte STA den kommende Stortingsmeldingen om 
internasjonalisering av høyere utdanning som en av deres prioriteringer for dette året. 
 
 
  
Med vennlig hilsen  
 
Naomi Ichihara Røkkum  
Internasjonalt ansvarlig  
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LIKESTILLINGSUTVALGET – SAK SP 105/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Jomar Talsnes Heggdal 
 
 
I Studentparlamentet (SP) sitt reglement er det pålagt Arbeidsutvalget (AU) å 
nedsette et likestillingsutvalg. Det har ikke vært praksis de siste årene. Grunnene har 
variert, men noe av årsaken har vært mangel på saker og at utvalget har en uklar 
rolle. Norsk Studentunion skal på neste Landsting vedta likestillingspolitisk plattform. 
For å heve kompetansen og komme med bedre og mer konkrete innspill til arbeidet 
og debatten rundt den nye plattformen bør SP vurdere om man skal gjenopplive 
komiteen.  
 
Utdrag fra Regelsamlingen:  
§ 11–5 Likestillingsutvalgets kompetanse 
Likestillingsutvalget er et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og inspirasjon 
for likestillingsarbeidet ved UiO. Utvalget har forslagsrett overfor Studentparlamentet. 
 
§ 11–6 Likestillingsutvalgets sammensetning 
Begge kjønn skal være representert i utvalget. Følgende representanter sitter i 
Likestillingsutvalget i kraft av sine verv: 

- To medlemmer oppnevnt av Arbeidsutvalget, hvorav en studentrepresentant 
fra Det Akademiske Kollegium [red: Universitetsstyret]. 

- Leder av Studentparlamentets Studie- og forskningskomité. 
- Følgende bør inviteres og oppfordres til å delta: 
- Likestillingsrådgiver ved UiO. 
- En representant fra studentutvalgene ved hvert fakultet ved UiO. 

Likestillingsutvalget er et åpent utvalg. Alle fremmøtte studenter er å regne som 
medlemmer av utvalget. 
Likestillingsutvalget konstituerer seg selv og velger en leder blant utvalgets 
medlemmer. Arbeidsutvalget har det overordnede ansvar for at konstituering finner 
sted. 
 
Arbeidsbeskrivelsen for Likestillingsutvalget: 
Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg 
Oppinnelig reglement vedtatt av Studentparlamentet i Oslo den 31. januar 1998. 
§ 1 Generelt 
§ 1–1 Fravikelighet 
Denne arbeidsbeskrivelsen viker for Reglement for Studentparlamentet og 
Forretningsorden for Studentparlamentet. 
 
§ 1–2 Definisjoner 
Med UiO menes Universitetet i Oslo. 
Med Studentparlamentet menes Studentparlamentet i Oslo. 
 
§ 1–3 Møtehyppighet 
Det innkalles til møte når leder eller når to av medlemmene i Studentparlamentets 
Arbeidsutvalg krever det. 
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§ 1–4 Innkalling 
Utvalget forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. Til periodens 
første møte i utvalget, og møter der dato og tidspunkt ikke er avtalt på forhånd, 
sender utvalgets leder ut innkalling. 
Leder har ansvaret for at neste møtedato og -tidspunkt blir gjort kjent. 
 
§ 1–5 Sakspapirer 
Leder har ansvaret for at sakspapirene er tilgjengelige senest to virkedager før 
angjeldende møte. 
 
§ 1–6 Referater 
Referatet fra det enkelte møte i utvalget skal legges ved sakspapirene til neste møte i 
utvalget for godkjennelse. Utvalget leverer referat til Studentparlamentet. 
Likestillingsutvalget leverer semestervise rapporter til Studentparlamentet. 
 
§ 1–7 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett 
Leder av Studie- og forskningskomiteen og to representanter oppnevnt av 
Arbeidsutvalget har møteplikt til Likestillingsutvalgets møter. Forøvrig har alle 
studenter ved UiO møte-, tale- og forslagsrett i Likestillingsutvalget. 
Likestillingsutvalgets leder omfattes av Studentparlamentets forretningsorden § 3–4. 
 
§ 1–8 Konstituering 
Utvalget konstituerer seg selv. 
 
§ 1–9 Funksjonstid 
Representantene i likestillingsutvalget har en funksjonstid på ett år. Representantene 
kan sitte i flere perioder. 
 
§ 1–10 Økonomi 
Studentparlamentet stiller kontorplass, samt dekker utgifter til telefon, faks og  
kopiering. 
 
§ 2 Likestillingsutvalgets kompetanse 
Likestillingsutvalget skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og 
inspirasjon for likestillingsarbeidet ved UiO. 
 
§ 3 Endringer i arbeidsbeskrivelsen 
Endringer i arbeidsbeskrivelsen skal vedtas av Studentparlamentet med minst to 
tredjedels flertall blant de fremmøtte representanter. 
Forslag til endringer skal gjøres kjent for Studentparlamentet minst to uker før møtet 
og skal behandles av likestillingsutvalget.  Reglement for Studentparlamentet i Oslo  
 
§ 14−2 2. setning gjelder tilsvarende. 
Endringer i arbeidsbeskrivelsen trer i kraft etter at det plenumsmøtet der endringer er 
vedtatt er hevet eller på et senere tidspunkt fastsatt av det samme plenumsmøte. 
 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne arbeidsbeskrivelsen trer i kraft umiddelbart. 
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Mulige løsninger  
 
Arbeidsutvalget har drøftet forhold rundt Likestillingsutvalget, og har drøftet følgende 
alternative forslag til løsning:  
 
Alt. Forslag 1 
Likestillingsutvalget skal innkalles med følgende mandat og sammensetning. 
 
Sammensetning 

- En av studentrepresentantene i Universitetsstyret 
- Studie og forskningsansvarlig i Arbeidsutvalget 
- Fem studenter valgt av Studentparlamentet 
- Et medlem fra hvert SU 

 
Alle studenter ved Universitetet har møte-, forslags- og talerett under møtene. 
 

Mandat 
Utvalget skal komme med innspill til NSUs likestillingsarbeid. 
Utvalget skal rådspørres i alle saker som angår likestilling som AU behandler 
så lenge det er mulig. 
Likestillingsutvalget skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling 
og inspirasjon for likestillingsarbeidet ved UiO.  
Likestillingsutvalget leverer semestervise rapporter til Studentparlamentet 

 
Likestillingsansvarlig i AU leder utvalget 
 
Alt. Forslag 2 
Alle henvisninger til likestillingsutvalget i reglementet strykes og Likestillingsansvarlig 
i AU får ansvaret for likestillingsarbeidet. 
 
Alt. Forslag 3 
Likestillingsutvalget nedsettes ikke. 
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 
 
”Arbeidsutvalget innstiller på alternativ 2. Det forutsetter følgende 
reglementsendringer (levert SP 31. august 2008):  
 
Strykningsforslag til ”Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg” 
Stryk alt 
 
Strykningsforslag til Forretningsorden 
Stryk  
§11.5 Likestillingsutvalgets kompetanse og  
§11.6 Likestillingsutvalgets sammensetning  
” 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken - 
 
Ansvarlig: Jomar 
04.09.2008 

Comment [HS1]: Gjennomsy
ring 
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PENGESTØTTE TIL FRAKSJONENE – SAK SP 106/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Jomar Talsnes Heggdal 
 
 
Pengestøtte til fraksjonene – Fordelingsnøkkel  
 
Bakgrunn 
Ved forrige periode i studentparlamentet ble det vedtatt en ramme for hvor mye som 
skulle brukes mens det ble opp til Arbeidsutvalget (AU) å fordele midlene etterpå. 
Målet var at man skulle slippe ekstern finansiering i valgkampen 2008. Det gjorde 
man ikke og systemet må derfor revideres. 
 
Innledning 
Det har vært ønske om å gjøre fraksjonene sterkere ikke bare i valgkampen, men 
også synliggjøre dem mellom valgkampene. For å beholde engasjementet og skape 
kontinuitet trengs det mer aktivitet. All aktivitet koster penger og slik det er i dag 
tvinges fraksjonene til å spare penger til valgkamp. Den støtten de får fra 
studentparlamentet er marginal og ikke utslagsgivende for aktiviteten som skapes. 
 
Drøfting 
Et redusert studentparlament er avhengig av langsiktighet og stabilitet for å sikre god 
saksbehandling av sakene. Samtidig er det viktig at man ikke bli en liten ”klubb” som 
opererer uavhengig av studentene. Slik det er i dag ser studentene lite til fraksjonene 
og det blir derfor vanskelig for dem å relatere seg til fraksjonene ved valget. Hvorfor 
skal folk stemme på noen som de bare ser en gang i året? Dette er ekstra viktig nå 
som parlamentet har en valgkrets og den fakultetsmessige relevanser for listene er 
borte.  
 
Aktivitet koster penger, og Studentparlamentet har stor egenkapital. Denne må 
brukes. For å unngå at parlamentet blir for en liten gruppe mennesker er det viktig 
med aktivitet også utenfor valgene. Denne aktiviteten koster penger og i dag må 
fraksjonene i stor grad søke utenfor Blindern for støtte. NSU-frifond er en mulighet, 
men der kan man bare søke om støtte til allerede planlagte arrangementer. Vanlig 
drift gis normalt sett ikke støtte. Samtidig er rapporteringsregimet ved denne støtten 
stort. Selv om AU vil være behjelpelig for de som ønsker å søke blir dermed denne 
støtten ganske marginal. 
 
For de mer politiske listene er det alltid en mulighet å søke støtte utenfor Blindern, 
enten til ungdomsorganisasjoner som står dem nært eller til egne politiske 
studentforeninger. Hvis målet er at listene bare skal brukes en gang i året og at 
aktiviteten i mellom skal i varetas av deres bakenforliggende studentpolitiske 
foreninger er det greit, men et slikt skille er vanskelig å kommunisere ut til 
studentene. Slik som det er i dag har man lite valg ettersom pengene som tilhører 
listene i stor grad er brukt opp etter valgkampen og det blir derfor vanskelig med 
aktivitet utenom valgkamp. 
 
Finansieringssystemet 
Det er mange måter å gi støtte på. Man kan knytte det opp til aktivitet, medlemstall, 
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stemmetall eller bare gi en skjønnsmessig støtte. I tillegg kan man gi grunnstøtte og 
eventuelt sette et tak for hvor mye det skal være mulig å få. I dette arbeidet er det 
også viktig å avklare hvilke grupper som skal få penger. Ser man Fakultetslistene 
under ett, er Moderat Gruppe fortsatt en enhet? 
 
Moderat gruppe består i dag av Blå og Liberal liste. Dette er en valgteknisk paraply 
og begge listene har andre bakenforliggende organisasjoner. Blå liste gjennom 
DKSF og Liberal liste har OLSF, dette gjør det politiske samarbeidet mindre aktuelt.  
 
For fakultetslistene er situasjonen litt annerledes gjennom at deres valgtekniske 
samarbeid også strekker seg inn i det organisatoriske. I den grad de har en 
organisasjon er den felles og de arrangementene de har er også i felleskap. Det er 
derfor naturlig at når pengene fordeles ses de på som en enhet. I tillegg har de til nå 
ikke drevet valgkamp mot hverandre, i alle fall frem til nå, noe for eksempel Blå og 
Liberal liste i en viss grad gjør. Ses de på som en enhet er også det en styrkelse av 
SPs ønske om å fremstå som en valgkrets for alle studentene. Et annet poeng er at 
mange av de knapt kan sies å ha en egen organisasjon (for eksempel HF), mens 
andre er knyttet sterkt opp til studentutvalgene (medisin/matnat). Hvis fakultetslistene 
ønsker det står de selvfølgelig fritt til å fordele pengene seg i mellom. En annen av 
årsakene til at de er slått sammen er den rent praktiske for utregningen sin del. 
Oppsplittede fakultetslister vil ha som konsekvens at all form for grunnstøtte per 
fraksjon vil bli meget kostbart. 
 
Slik som aktiviteten i fraksjonene er ser jeg på det som lite formålstjenlig å gi støtte til 
aktivitet. Støtten skal fremme aktivitet, ikke bare belønne den som er i dag. Et annet 
problem med å gi støtte til aktivitet er at man må avklare hvilke typer arrangementer 
som skal motta støtte noe som åpner for mye skjønn fra AU. Videre er det allerede i 
dag mulig å få penger til planlagte aktiviteter gjennom NSU-frifond. 
 
Medlemstall er heller ikke et godt mål på aktivitet. Samtidig krever det at listene blir 
medlemsbaserte noe jeg ikke tror er heldig. I tillegg får vi problemene med hvor mye 
skal det koste å være medlem for å få støtte. Det stiller også krav til mer byråkrati for 
listene og man nærmer seg ”vanlige” politiske organisasjoner, noe vi skal være et 
alternativ til. 
 
Stemmetall er også en veldig politisk måte å gi penger på, men den krever ikke 
byråkrati ut over det vi har i dag. Listene blir ikke pålagt noen ekstra byrde, og det er 
lite rom for skjønn. Det som kan diskuteres er om støtten skal gis på grunnlag av 
siste valg, eller flere valg sett under ett. I tillegg bør det avklares om man skal få 
støtte for personstemmer eller listestemmer. Jeg mener man bør ta utgangspunkt i 
listestemmer ganske enkelt fordi det viser hvor mange som var villige til å stemme på 
politikken til listen, ikke en total popularitetsskår for de som står på listen. Videre er 
antallet listestemmer mye lavere enn det totale antallet personstemmer noe som 
forenkler fordelingen. Med støtte per stemmetall sikrer man også at lister som ikke 
kommer inn i SP får litt støtte og dermed kan prøve igjen neste gang. Dette er riktig 
nok bare aktuelt i år hvis man splitter opp Fakultetslistene og da bare for TF-lista. 
 
I tillegg er det mulig å få støtte for parlamentsmedlemmer, medlemmer av 
Velferdstinget og de som representerer UiO i NSU. Denne støtten avhenger selvsagt 
også av valgresultatet, men er en ekstra anerkjennelse av at aktivitet koster penger. 
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Det er naturlig at representanter som allerede lønnes fulltid av SP ikke skal være 
støtteberettiget for fraksjonene. I praksis er det leder (eller leders faste stedfortreder) 
i NSU. Samtidig kan dette bli en litt ”overvalg” støtte siden representantene i VT har 
annen valgperiode enn SP. Hvis man vil unngå det kan man utbetale støtten i Januar 
for hele året og dermed gjøre det etter at VT representantene er valgt av det nye SP.  
 
Ulike modeller for støtte 
For beregning av representanter til VT har jeg bare brukt en prosentvis utregning 
med utgangspunkt i at vi får 28 mandater til VT skulle vi få 30 vil de neste mandatene 
gå til Blå liste og fakultetslistene. Blå liste får nr 29 og Fak nr. 30 ved 27 mandater 
mister VA en. Folk som sitter i både SP og VT gir dobbel utbetaling for vervstøtte. I 
stemmetallet til Fakultetslistene er TF-lista regnet med siden de er en del av 
paraplyen selv om de ikke ble representert i parlamentet. ”Straffen” for det er FAK 
ikke får penger i representantstøtte for de 30 stemmen.  
 
Grunnlagstall – Forslag fra Jomar Talsnes Heggdal: 
 

Antall valgte folk SP VT NSU Totalt
Antall 
stemmer

Blå Liste 3 2 3 8 226
Liberal Liste 3 3  6 233
Sosialdemokratene 4 4  8 345
Venstrealliansen 5 5 1 11 402
Fakultetslistene 13 14 1 28 1230
 
Grunnstøtte: 1000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 50kr. Per stemme:5kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 1000 400 1130 2530
Liberal Liste 1000 300 1165 2465
Sosialdemokratene 1000 400 1725 3125
Venstrealliansen 1000 550 2010 3560
Fakultetslistene 1000 1400 6150 8550
Sum totalkostnad 5000 3050 12180 20230
 
Grunnstøtte: 1000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 0kr. Per stemme:10kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 1000  2260 3260
Liberal Liste 1000  2330 3330
Sosialdemokratene 1000  3450 4450
Venstrealliansen 1000  4020 5020
Fakultetslistene 1000  12300 13300
Sum totalkostnad 5000 0 24360 29360
 
Grunnstøtte: 3000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 200kr. Per stemme:1kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 3000 1600 226 4826
Liberal Liste 3000 1200 233 4433
Sosialdemokratene 3000 1600 345 4945
Venstrealliansen 3000 2200 402 5602
Fakultetslistene 3000 5600 1230 9830
Sum totalkostnad 15000 12200 2436 29636
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Grunnstøtte: 3000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 0kr. Per stemme:10kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 3000  2260 5260
Liberal Liste 3000  2330 5330
Sosialdemokratene 3000  3450 6450
Venstrealliansen 3000  4020 7020
Fakultetslistene 3000  12300 15300
Sum totalkostnad 15000 0 24360 39360
 
Grunnstøtte: 3000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 500kr. Per stemme:1kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 3000 4000 226 7226
Liberal Liste 3000 3000 233 6233
Sosialdemokratene 3000 4000 345 7345
Venstrealliansen 3000 5500 402 8902
Fakultetslistene 3000 14000 1230 18230
Sum totalkostnad 15000 30500 2436 47936
 
Grunnstøtte: 5000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 50kr. Per stemme:10kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 5000 400 226 5626
Liberal Liste 5000 300 233 5533
Sosialdemokratene 5000 400 345 5745
Venstrealliansen 5000 550 402 5952
Fakultetslistene 5000 1400 1230 7630
Sum totalkostnad 25000 3050 2436 30486
 
Grunnstøtte: 5000kr. Per valgte i SP/VT/NSU: 200kr. Per stemme:1kr 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå Liste 5000 1600 226 6826
Liberal Liste 5000 1200 233 6433
Sosialdemokratene 5000 1600 345 6945
Venstrealliansen 5000 2200 402 7602
Fakultetslistene 5000 5600 1230 11830
Sum totalkostnad 25000 12200 2436 39636
 
Grunnlagstall – Forslag fra Naomi Ichihara Røkkum: 
 

Antall valgte folk SP VT NSU Totalt
Antall 
stemmer

Blå Liste 3 2 3 8 226
Liberal Liste 3 3  6 233
Sosialdemokratene 4 4  8 345
Venstrealliansen 5 5 1 11 402
Fakultetslistene 13 14 1 28 1100
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Grunnstøtte: 4 000 kr  
Representant- og stemmestøtte har henholdsvis prosentsatsene 40 til 60 av 
resterende beløp. 
 
FAK. delt     
Antall fraksjoner  9   
     
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå 4000 210 235 4445
Liberal 4000 157 242 4400
SD 4000 210 359 4569
VA 4000 289 418 4707
SV 4000 147* 211 4358
HF 4000 147* 136 4283
MedOd 4000 147* 299 4446
Realist 4000 147* 355 4502
Juss 4000 147* 144 4291
Sum 36000 1600 2400 40000
*gjennomsnittsrepresentasjon 
 
Grunnstøtte: 5 000 kr  
Representant- og stemmestøtte har henholdsvis prosentsatsene 40 til 60 av 
resterende beløp. 
Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå 5000 787 882 6669
Liberal 5000 590 909 6500
SD 5000 787 1346 7133
VA 5000 1082 1569 7651
Fak 5000 2754 4293 12047
Sum 25000 6000 9000 40000
 
Det er viktig at alle fraksjonene har et godt utgangspunkt for aktivitet. Til det trengs 
det en høy grunnstøtte. Samtidig må man ta høyde for at de med flere engasjerte og 
flere stemmer har flere aktive og dermed har mer behov for penger. Stemmetall i seg 
selv er allikevel ikke det beste målet for aktivitetspotensialet. Løsningen på det er å 
knytte mer opp til vervstøtten og mindre til det aktuelle stemmetallet. 
 
Tidspunkt for utbetaling 
Valgkampen er den viktigste perioden å bruke penger i. Samtidig er det greit å ha 
penger til valgkamp. En mulig løsning på dette kan være å gi støtte to ganger i året, 
men ulik sum. 1/3 første semester som utbetales i slutten av august og 2/3 av støtten 
i andre semester som utbetales i januar. 
 
Når en liste ikke er valgt til to Studentparlament på rad har Studentparlamentet rett til 
å kreve penger tidligere utbetalt og som ikke er brukt tilbake. 
 
Nye lister som har en egen fraksjon 
Gjennom å gi penger til allerede eksiterende lister å knytte fordelingen opp til valg gir 
det en fordel til de listene som allerede er representert vs. Nye initiativ. For unngå 
dette kan Studentparlamentet gi AU mulighet til å gi inntil 2500 kroner når lister som 
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tidligere ikke har deltatt i valget leverer sine lister. En annen mulighet er å knytte 
dette til antall navn på listen for på den måten å gi de et insentiv til å ha en bred 
støtte. 75 kroner per navn på listen gir omtrent den samme økonomiske rammen, 
men er med å sikrer bredde. 
 
Revisjon 
For å unngå for mye byråkrati både for listene og AU er det ikke nødvendig med full 
revisjon av pengene. Allikevel er det viktig med en viss kontroll over at pengene går 
til liste- arbeid og ikke annet. Før listene mottar støtte andre semester må de 
samtidig levere et forslag til budsjett og en kort (under en side) redegjørelse for hva 
de har brukt pengene på for å få støtte. 
 
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 
 
Arbeidsutvalget har ikke kommet til en enhetlig innstilling og velger da å komme med 
delte innstillinger.  
 
Arbeidsutvalget (enstemmig) innstiller på:  
 
”Som grunnlag for alternativene vil følgende gjelde:  

- Støtten utbetales to ganger i året. 1/3 i august og 2/3 i januar. - ok 
- Nye lister støttes med 75 kroner per unike navn på listen, maks oppad 

begrenset til 35 navn. Det settes av 5000 i budsjettet til dette.  
- Er en liste ikke representert i parlamentet 2 perioder på rad skal støtten som 

tidligere er gitt og ikke brukt kreves tilbake. 
- Penger listene får kan ikke gå til lønn.  
- Før listene mottar støtte må listene levere et forslag til budsjett og en kort 

(under en side) redegjørelse for hva de har brukt pengene på. AU kan kreve 
regnskap i etterkant.  

- Rammen for hvor mye SP kan bruke på fraksjonene settes til 44636, hvorav 
5000 er forbeholdt nye lister.” 

 
Budsjettrammen for støtte foreslås til 45 000 for 2009. 5000 forbeholdes nye lister i 
SP-valget 2009.”  
 
Arbeidsutvalgets flertall (Naomi I Røkkum, Jomar T Heggdal og Ingvild B Kielland) 
innstiller på: 
 
Alternativ 1 
 
Ramme med prosentfordeling etter stemme-, representant- og grunnstøtte.  
 
Grunnstøtte: 5 000 kr  
Representant- og stemmestøtte har henholdsvis prosentsatsene 40 til 60 av 
resterende beløp. 
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Liste Grunnstøtte Representantstøtte Stemmestøtte 
Blå 5000 787 882 6669
Liberal 5000 590 909 6500
SD 5000 787 1346 7133
VA 5000 1082 1569 7651
Fak 5000 2754 4293 12047
Sum 25000 6000 9000 40000
 
 
DISSENS 
Heine Skipenes innstiller på flat støtte til alle fraksjoner ved forrige SP-valg; 4000 pr 
liste. Fakultetslistene regnes som individuelle lister.   
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken -  
 
Ansvarlig: Jomar 
05.09.2008 
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ET MER ÅPENT VILLA EIKA – SAK SP 107/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Jomar Talsnes Heggdal 
 
 
I et større arbeid for å gjøre Villa Eika mer tilgjengelig for studenter og for å få bedre 
bruk av plassen ønsker vi at LO ikke får fornyet kontrakten sin. Grunnen til det er 
ganske enkelt at vi vil rendyrke Villa Eika som et sted for studenter og gjøre 
inngangspartiet mer funksjonelt. Målet er at vi skal ha alle flyerne der, datamaskiner 
alle kan bruke, utskriftsmulighet til fraksjonene osv. lett tilgjengelig uten at man 
trenger å låne noen sitt kontor. Dette skjer selvfølgelig i samarbeid med VT, men det 
er vi som har skrevet avtale med LO. Andre endringer som vil skje samtidig er blant 
annet at vi legger opp til et eget kopirom hvor posten, faxen og alt av papirmateriell 
kan lagres. 
 
Landsorganisasjonen (LO) skal i dag bemanne informasjonskontoret én dag i uken. 
Den primære målgruppen er studenter som jobber ved siden av studiene. Det vi ser 
er at det sjelden både er folk fra LO der, og folk som spør etter LO. Den første 
kontrakten om utlån av plass til LO ble inngått i 2006 og har siden den gang hvert år 
blitt fornyet. I kontrakten står det at ordningen skal evalueres hvert år i juni og 
desember (Se vedlegg for kontrakt).  
 
I tillegg til et ønske om mer studentaktivitet på Villa Eika, er det selvfølgelig en faktor 
at senteret ikke ser ut til å bli veldig mye brukt, verken av LO eller studenter. Det 
finnes også andre fagforeninger på Blindern som retter seg mot studenter. I dag 
forskjellsbehandles LO gjennom at de får plass, og dermed legitimitet, på Villa Eika. 
Summen av dette gjør at vi ikke ser noe poeng i å videreføre kontrakten om lån av 
kontorplass enda ett år.  
 
Vi ønsker allikevel et videre samarbeid med LO, men en fast kontorplass i 
inngangspartiet der de holder til er ikke nødvendigvis hensiktsmessig.  
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 

- LO får ikke fornyet kontrakten sin om kontorplass på Villa Eika. 
- AU gis fullmakt til å fremforhandle en ny samarbeidsavtale med LO, som ikke 

inneholder en fast kontorplass for LO på Villa Eika 
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken -  
 

Ansvarlig: Jomar 
04.09.2008 
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Til: Studentparlamentet 
Fra: AU 
 

Studenters rettigheter i arbeidslivet 
 
Bakgrunn 
 
LO skal starte et studentprosjekt i 2006 hvor de ønsker å gi tilbud om veiledning og 
informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet, spesielt knyttet til studentenes arbeids-
situasjon. Et mulig tiltak er en ordning hvor organisasjonen bemanner et informasjonskontor 
på UiO som har deltidsarbeidende studenter som sin primære målgruppe. 
 
De fleste studenter ved UiO har lønnet arbeid ved siden av studiene. En stor del av disse 
jobber i servicebransjen, og i mange tilfeller er det slik at arbeidsgivere i denne bransjen ikke 
er flinke til å følge opp de plikter de har mot sine arbeidstakere. Samtidig kan man anta at 
studenter som jobber deltid med arbeidsoppgaver som ikke har en klar relevans for deres 
studier heller ikke har så stor interesse for selve arbeidsplassen. På bakgrunn av at slike 
deltidsjobber er en midlertidig løsning på et prekært behov for å finansiere dyr husleie i det 
private leiemarkedet, er det grunn til å frykte at mange studenter ved UiO aksepterer 
uholdbare betingelser i arbeidslivet. 
 
Forslag  
 
LO har gitt uttrykk for at de ønsker å hjelpe disse og andre studenter som har jobb ved siden 
av studiene. Gjennom å etablere en fast kontordag på Villa Eika kan LO nå ut til studenter 
som har spørsmål og et generelt behov for veiledning om rettigheter og plikter i arbeidslivet. 
En mulig løsning er at en fast kontaktperson, som har den nødvendige kompetansen for å 
kunne bistå med løsninger på vanskelige problemstillinger i arbeidslivet, kan arbeide fra Villa 
Eikas resepsjon eller komitélederkontor en fast halvdag i uka (når rommet er ledig) fra 8-12. 
Dette tilbudet skal være kostnadsfritt for studentene; all støtte, veiledning og kurs er gratis og 
uten forpliktelser. Dersom en student trenger bistand, som for eksempel å benytte seg av LO’s 
juridiske tjenester, vil det kreves innmelding i LO. 
 
Dette er et forsøksprosjekt fra LO. Høgskolen i Oslo (HiO) og Universitetet for miljø og 
biovitenskap (UMB) har fått tilbud om å være prøvekaniner. LO har tidligere tatt kontakt med 
UiO, men fikk kun tilbud om et bortgjemt kontor som de færreste studenter vil kunne finne 
fram til. Derfor bør vi vurdere om dette er et tilbud som kan inngå i arbeidet på Villa Eika. 
LO’s motiver for å tilby sine tjenester gratis er å gjøre seg mer synlige og på sikt få flere 
medlemmer gjennom å tilby gode tjenester. Interessen fra studentene på UiO vil avgjøre 
graden av bistand og tilbud fra LO på campus. 
 
Studentparlamentet skal diskutere hvorvidt dette er et hensiktsmessig tilbud.  

- Vil de nevnte tjenester fra LO dekke et behov som i dag eksisterer? 
- Finnes det konkurrerende organisasjoner som kan ta seg av slike problemer? 
- Hva vil det bety at LO tilbyr tjenester fra Villa Eika på campus? 
- Hvordan vil Studentparlamentet vurdere fordeler og ulemper med prosjektet? 
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REVIDERING AV BUDSJETT 2008 – SAK SP 108/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Heine Skipenes 
 
 
Studentparlamentets arbeidsutvalg har sett det som nødvendig å revidere budsjettet for 
2008. Dette for både å kunne tilpasse aktiviteten høsten 2008 med arbeidsprogrammet 
vedtatt av Handlingsplansseminaret 31. august 2008, og for å være bedre tilpasset de 
faktiske kostnadene som har vært så langt i 2008 (og forventet totalkostnad for hele 
året).  
 
AU har valgt å ha de samme vedleggene for sak 108/08 og 109/08. Dette da 
arbeidsprogrammet går fra 2008 til 2009, og det er naturlig å se både revidert budsjett 
2008 og forslag til budsjett 2009 sammen. I forslagene har vi bakt inn forslag til tiltak 
(satsninger) i forhold til arbeidsprogrammet, noe som står markert i budsjettnotene med 
referanse til arbeidsprogrammets spesifikke punkt (og satsningstidspunkt: 2008 eller 
2009, eller begge deler)  
 
Hvordan lese budsjettet 
Budsjettet er laget med fem sammenligningskolonner:  

1. Regnskap 2007 
2. Budsjett 2008  
3. Regnskap 2008 pr 31.07.08 
4. Revisjonsforslag 2008 med innbakte tiltaksforslag 
5. Forslag til revisjon med innbakte tiltaksforslag 

Merknad: Ved minus foran tallet er dette ment som overskudd. 
 
Vedlegg:  

- Budsjettforslag 2009 
- Budsjettnoter med tiltaksmerknader 

 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 
 
”Forslag til revidert budsjett vedtas med de endringer som kommer i møtet” 
 
DISSENSER i Arbeidsutvalget 
1. 
Heine foreslår å kutte i post 5015 Rentekompensasjon til kr 0 i revidert budsjett 2008 
og forslag til budsjett 2009 
2. 
Jomar foreslår å kutte i post 5016 Komitéledere til kr 0 i revidert budsjett 2008 og 
forslag til budsjett 2009 
3.  
Jomar foreslår å kutte i post 7709 Aksjonskonto med kr 10 000 i revidert budsjett 2008 
og forslag til budsjett 2009 [red: kutt prioritering av punkt 1.1.M i arbeidsprogrammet] 
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken -  
Ansvarlig: Heine 
05.09.2008 
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SAKSDOKUMENT 18.09.08 STUDENTPARLAMENTET

KONTOSAMMENDRAG REGNSKAP 2007 BUDSJETT 2008 REGNSKAP 2008 REVISJON 2008 BUDSJETT 2009
PR 31.07.08

36 Tilskudd -2 078 298,00 -2 072 707,94 -1 477 564,00 -2 103 207,94 -2 167 500,00
Sum -2 078 298,00 -2 072 707,94 -1 477 564,00 -2 103 207,94 -2 167 500,00

51 Lønn ansatte 1 129 355,00 1 249 742,21 645 913,41 1 188 468,00 1 246 880,00
54 Arbeidsgiveravgift 161 448,00 176 902,08 91 114,40 167 614,60 175 850,69
59 Andre personkostnader 72 210,00 69 632,50 28 168,38 61 146,86 77 850,00
65 Kostnadsført inventar 12 100,00 14 000,00 4 537,50 6 000,00 15 000,00
66 Reparasjoner og vedlikehold 0,00 1 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00
67 Diverse fremmede tjenester 129 030,00 85 000,00 82 423,88 112 375,00 50 000,00
68-69 Kontorkostnader 84 249,00 101 000,00 30 042,45 106 000,00 106 500,00
70 Reisekostnader 10 148,00 13 000,00 3 503,00 6 000,00 8 500,00
73 Salgs- og reklamekostnader 241 272,00 314 400,00 163 129,43 308 727,24 488 000,00
74 Gaver og kontingenter 24 963,00 24 000,00 19 690,20 40 400,00 60 500,00
75 Forsikringer 5 687,00 5 800,00 6 116,00 6 116,00 6 500,00
77 Andre driftskostnader 109 012,00 22 500,00 18 746,50 28 000,00 44 750,00
80  Finansinntekter -3 923,00 -1 500,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00
81 Finanskostnader 313,00
Sum 1 975 864,00 2 075 476,80 1 093 385,15 2 031 847,70 2 280 330,69

RESULTAT -102 434,00 2 768,86 -384 178,85 -71 360,24 112 830,69
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36 Tilskudd 
3610 Tilskudd fra SiO -738 498 -780 207,94 -495 064,00 -780 207,94 -850 000,00
3730 Tilskudd fra UiO -942 000 -952 000,00 -982 500,00 -982 500,00 -982 500,00
3790 Tilskudd fra NSU -397 800 -340 500,00 -340 500,00 -335 000,00
Sum -2 078 298,00 -2 072 707,94 -1 477 564,00 -2 103 207,94 -2 167 500,00

51  Lønn ansatte
5010 Fast lønn 261 632,00 289 509,10 151 262,44 294 000,00 300 000,00
5011 Overtid 18 749,00 22 000,00 10 372,60 23 000,00 24 000,00
5012 Ekstra hjelp u/feriepenger 21 504,00 1 200,00 1 428,00 1 428,00
5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 5 600,00 4 500,00
5014 AU-honorar u/feriepenger 664 763,00 680 493,77 386 967,80 655 000,00 730 000,00
XXX Telefongodtgjørelse 15 930,00 23 437,50 11 250,00 17 000,00 9 000,00
5015 Rentekompensasjon 81 295,00 62 500,00 41 701,16 80 000,00 80 000,00
5016 Komiteledere u/feriepenger 33 507,00 92 718,75 15 448,41 60 000,00 45 000,00
5017 Komitearbeid/ordstyrere m.m. 16 392,00 35 462,00 8 086,80 20 000,00 20 000,00
5050 Lønn fra 2006 -24 334,00
5092 Feriepenger adm. 34 317,00 37 921,09 19 396,20 38 040,00 38 880,00
Sum 1 129 355,00 1 249 742,21 645 913,41 1 188 468,00 1 246 880,00

54 Arbeidsgiveravgift
5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 157 282,00 171 555,21 88 379,53 162 250,96 170 368,61
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 4 166,00 5 346,87 2 734,86 5 363,64 5 482,08
Sum 161 448,00 176 902,08 91 114,40 167 614,60 175 850,69
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59 Andre personalkostnader 
5910 Administrasjonsforpleining 426,00 500,00 435,00 800,00 800,00
5920 Yrkesskadeforsikring 2 516,00 2 600,00 2 651,00 2 651,00 2 750,00
5922 OTP 4 036,00 4 882,50 4 398,00 6 500,00 6 800,00
5991 Personalfester 12 149,00 23 650,00 4 988,52 23 500,00 23 500,00
5992 Opplæring overlapp 40 210,00 20 000,00 3 857,86 3 857,86 10 000,00
5993 Opplæring internseminarer 12 873,00 12 000,00 11 838,00 11 838,00 10 000,00
5994 Komitéaktivitet 0,00 6 000,00 12 000,00 24 000,00
Sum 72 210,00 69 632,50 28 168,38 61 146,86 77 850,00

65 Kostnadsført inventar
6540 Driftsmaterialer 12 100,00 14 000,00 4 537,50 6 000,00 15 000,00
Sum 12 100,00 14 000,00 4 537,50 6 000,00 15 000,00

66 Reparasjoner og vedlikehold
6620 Vedlikehold EDB 1 000,00 2 000,00 1 000,00
Sum 0,00 1 000,00 0,00 2 000,00 1 000,00

67 Diverse fremmede tjenester
6710 Revisjonshonorarer 22 813,00 15 000,00 32 375,00 32 375,00 20 000,00
6720 Regnskapstjenester 106 217,00 70 000,00 50 048,88 80 000,00 30 000,00
Sum 129 030,00 85 000,00 82 423,88 112 375,00 50 000,00
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68-69 Kontorkostnader
6810 Kontorrekvisita 26 970,00 22 000,00 10 380,45 20 000,00 20 000,00
6815 Kopieringer 26 623,00 26 000,00 2 266,71 26 000,00 30 000,00
6840 Trykksaker 4 463,00 24 500,00 30 000,00 25 000,00
6860 Aviser, tidsskrifter mv. 14 414,00 14 500,00 10 415,00 15 500,00 16 500,00
6912 Mobiltelefon 11 779,00 14 000,00 6 870,29 14 000,00 14 000,00
6950 Porto 0,00 0,00 110,00 500,00 1 000,00
Sum 84 249,00 101 000,00 30 042,45 106 000,00 106 500,00

70 Reisekostnader
7100 Kilometergodtgjørelse 0,00 1 000,00 0,00 500,00
7150 Reiser ikke oppg. pliktig 10 148,00 12 000,00 3 503,00 6 000,00 8 000,00
Sum 10 148,00 13 000,00 3 503,00 6 000,00 8 500,00

73  Salgs- og reklamekostnader
7301 Annonsering 24 340,00 50 000,00 50 000,00 80 000,00
7302 Informasjonsmateriell 30 914,00 30 000,00 25 558,60 25 558,60 45 000,00
7303 Elektronisk formidling 365,00 5 400,00 2 881,00 15 000,00 5 000,00
7304 Kunngjøring 70 486,00 129 000,00 99 315,00 99 315,00 150 000,00
7320 Møtekostnader 30 666,00 40 000,00 24 521,19 40 000,00 40 000,00
7321 Arrangementskostnader 9 980,00 3 078,04 16 078,04 123 000,00
7322 HP-seminar 69 521,00 60 000,00 55 000,00 45 000,00
7323 NSUs Landsting 5 000,00 7 775,60 7 775,60 0,00
Sum 241 272,00 314 400,00 163 129,43 308 727,24 488 000,00
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74 Gaver og kontingenter
7410 Kontingenter 1 500,00 3 000,00 3 900,00 3 900,00 4 000,00
7415 Gaver 3 463,00 1 000,00 790,20 1 500,00 1 500,00
7460 ISU 20 000,00 20 000,00 15 000,00 35 000,00 55 000,00
Sum 24 963,00 24 000,00 19 690,20 40 400,00 60 500,00

75 Forsikringer
7500 Forsikring 5 687,00 5 800,00 6 116,00 6 116,00 6 500,00
Sum 5 687,00 5 800,00 6 116,00 6 116,00 6 500,00

77 Andre driftskostnader
7706 AU-disposisjon 7 369,00 10 000,00 17 947,00 9 000,00 13 000,00
7709 Aksjonskonto 10 044,00 10 000,00 17 500,00 30 000,00
7722 SP Jubileum 2007 90 000,00 0,00 0,00 0,00
7770 Bankkostnader 1 599,00 2 500,00 799,50 1 500,00 1 750,00
Sum 109 012,00 22 500,00 18 746,50 28 000,00 44 750,00

80  Finansinntekter
8050 Renteinntekter -3 923,00 -1 500,00 -1 000,00 -1 000,00
Sum -3 923,00 -1 500,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00

81  Finanskostander
8150 Rentekostnader 313,00
Sum 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SAKSDOKUMENT 18.09.08 STUDENTPARLAMENTET 
 

BUDSJETT 2009 – SAK SP 109/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Heine Skipenes 
 
 
Studentparlamentet (SP) vil fra og med 2008 søke direkte til Velferdstinget i Oslo 
(VT) om støtte for påfølgende kalenderår. I 2008 er fristen 19. september, og på 
bakgrunn av vedtak og budsjettramme på Studentparlamentsmøtet 18. september vil 
Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) søke VT om midler for 2009. Om søknaden 
ikke blir innfridd til sitt fulle vil AU legge fram saken på nytt for SP for revisjon med 
tildelt økonomisk ramme fra VT. 
 
AU har valgt å ha de samme vedleggene for sak 108/08 og 109/08. Dette da 
arbeidsprogrammet går fra 2008 til 2009, og det er naturlig å se både revidert 
budsjett 2008 og forslag til budsjett 2009 sammen. I forslagene har vi bakt inn forslag 
til tiltak (satsninger) i forhold til arbeidsprogrammet, noe som står markert i 
budsjettnotene med referanse til arbeidsprogrammets spesifikke punkt (og 
satsningstidspunkt: 2008 eller 2009, eller begge deler)  
 
Hvordan lese budsjettet 
Budsjettet er laget med fem sammenligningskolonner:  

1. Regnskap 2007 
2. Budsjett 2008  
3. Regnskap 2008 pr 31.07.08 
4. Revisjonsforslag 2008 med innbakte tiltaksforslag 
5. Forslag til revisjon med innbakte tiltaksforslag 

Merknad: Ved minus foran tallet er dette ment som overskudd. 
 
Vedlegg:  

- Budsjettforslag 2009 
- Budsjettnoter med tiltaksmerknader 

 
 
Innstilling fra Arbeidsutvalget, og forslag til vedtak: 
 
”Forslag til budsjett vedtas med de endringer som kommer i møtet. Arbeidsutvalget 
gis fullmakt til å utarbeide søknad til Velferdstinget i Oslo på bakgrunn av vedtatt 
budsjett.” 
 
DISSENSER i Arbeidsutvalget 
1. 
Heine foreslår å kutte i post 5015 Rentekompensasjon til kr 0 i revidert budsjett 2008 
og forslag til budsjett 2009 
2. 
Jomar foreslår å kutte i post 5016 Komitéledere til kr 0 i revidert budsjett 2008 og 
forslag til budsjett 2009 
3.  
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INNTEKTER 
 
 
Konto 3610 Tilskudd fra SiO 
Det regnes med at tilskuddet fra SiO for 2009 kommer til å være noe lavere grunnet et mindre antall 
semesteravgiftsbetalende studenter høsten 2008 og våren 2009.  
 
Konto 3730 Tilskudd fra UiO 
Det budsjetteres med like høye inntekter fra UiO som i år, med en svak oppjustering. 
 
Konto 3790 Tilskudd fra NSU 
Tilbakeføringsordingen fra NSU baserer seg på antall studenter. Det antas av det til neste år vil bli færre 
studenter på Universitetet i Oslo enn i år. Derfor er det budsjettert med noe lavere tilskudd til neste år. 
 
 
LØNN OG HONORARER 
 
Konto 5010 Faste lønninger i administrasjonen 
Denne posten dekker lønn til én fast ansatt i 10 måneder og 3 uker, og baserer seg på lønnstrinn 41 i 
Statens lønnsregulativ. Lønnen har økt fra og med januar 2008. Fra og med mai 2008 har det vært en 
økning i Statens lønnsregulativ, samtidig som organisasjonssekretæren har hatt noe avspasering. Derfor 
regnes det med at det ikke vil bli noen stor differanse mellom det opprinnelige budsjettet og det reviderte. 
Lønnsposten økes i 2009 grunnet forventet lønnsøkning på 4 % i Statens lønnsregulativ. Det er videre 
budsjettert med kr. 500 i telefongodtgjørelse. 
 
Konto 5011 Overtid i administrasjonen 
Overtid for den fast ansatte i administrasjonen blir dekket av denne kontoen. Kostnader for overtid i 
forbindelse med Handlingsplanseminaret er ennå ikke blitt utbetalt. Derfor er posten noe lavere i 
regnskapet for 2008. Samtidig vil det være en del overtid grunnet Studentparlamentsmøter høsten 2008. 
Det budsjetteres med noe høyere utgift i 2009 grunnet forventet økning i Statens lønnsregulativ fra og med 
mai 2009. 
 
Konto 5012 Ekstrahjelp u/feriepenger 
I 2007 dekket posten honorar for hjelp til arrangering av NSUs Landsting i Oslo, samt timebetalt utdeling 
av Studentparlamentets brosjyrer. I år har posten dekket det sistnevnte, samt oversetting av valgbilag til 
engelsk. Brosjyrer skal fremover deles av Arbeidsutvalget, og posten budsjetteres derfor med kr. 0,-. 
  
Konto 5013 Ekstrahjelp m/feriepenger 
Denne posten dekket utgifter til ekstrahjelp i Studentparlamentet. I begynnelsen av 2007 ble det inngått en 
avtale med en IT-student, også delvis ansatt på USIT, for hjelp forbundet med vanskeligere IT-oppgaver. 
Det er blitt budsjettert for dette også i 2008, men lønnsutbetaling for hjelp i 2008 har blitt avvist av 
personen selv grunnet lite henvendelse fra vår side. Derfor revideres budsjettet for 2008 til kr. 0,- og det 
budsjetteres ikke for dette til neste år. 
 
Konto 5014 Honorar u/feriepenger til Arbeidsutvalget 
3 av 5 Arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. Honorarene er beregnet ut fra lønnstrinn 
10 i Statens regulativ, med 12 utbetalinger i året. I tillegg legges det inn 3 halve månedslønner som dekker 
overlappingsperioden for avtroppende AU om sommeren. 
Honorering av 2 heltids Universitetsstyrerepresentanter er noe lavere enn av de andre Arbeidsutvalgs-
medlemmer. Posten dekker også denne differansen.  
Honorarkostnader i 2008 kommer til å være en del mindre i forhold til det opprinnelige budsjettet. Dette 
fordi midler for én halv månedslønn ikke var benyttet, da vervet til leder var blitt fornyet i ett år til. Videre 
har UiO ved en feiltagelse utbetalt like høy honorar til avtroppede Universitetsstyrerepresentantene som til 
de andre AU-medlemmene, slik at SP ikke har benyttet disse midler våren 2008.  
For 2009 er det budsjettert en del mer, da det forventes at det ikke kommer til å være noen avvik som i 
2008, samt at det antas en lønnsøkning på 4 % i lønnstrinn 10 fra og med mai 2009. 

Telefongodtgjørelse 

2 av 8 



  

Det som før het telefongodtgjørelse skal etter nyere regler utbetales som lønn/honorar, altså under konto 
5014, og skal beskattes. Denne posten dekker kr. 300 i måneden til 4 medlemmer av Arbeidsutvalget, samt 
skatten. På denne måten er Arbeidsutvalgsmedlemmer sikret å motta kr. 300 netto i måneden. Fra 
sommeren 2007 er det blitt utbetalt netto kr. 300 i måneden til Arbeidsutvalget. Posten forslås redusert fra 
og med høsten 2008 og hele 2009, slik at det dekker kr. 100 i måneden til 4 medlemmer, samt skatt.  
 
Konto 5015 Rentekompensasjon 
Kontoen dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt 
skatten. Renteutgiftene refunderes etter tilbakemelding fra Lånekassa for hver enkelt. Regnskapet viser at 
det er blitt budsjettert for lite til denne posten i det opprinnelige budsjettet for 2008. Posten er vanskelig å 
beregne, da AU-medlemmer har ulik størrelse på lån og skatten for biinntekter kan variere. Posten foreslås 
økt i 2008 for å dekke forventet kompensasjon for høsten 2008. 
 
Konto 5016 Honorar til komitéledere u/ feriepenger  
Etter lønnsøkningen i Statens regulativ fra og med mai i år har 2 komitéledere blitt honorert med  
kr. 112,82 i timen etter innlevert timeliste. Antall timer i arbeid i gjennomsnitt pr. måned skal ikke 
overskride en 25 % -stilling i lønnstrin 10. Det beregnes utbetaling av honorar til komitéledere i 10 
måneder. Komitéledere kan også honoreres for arbeid under overlapp i juni på grunnlag av innlevert 
timeliste. Dette skal ikke overgå 12,5 % av full stilling i en måned. Grunnet liten aktivitet hittil i år, 
foreslås posten redusert til kr. 60 000. 
 
Det foreslås at posten halveres i 2009, slik at honorar til komitéledere ikke lenger vil bli utbetalt etter  
1. juli 2009. 
 
Konto 5017 Komitéarbeid  / ordstyrere mm. 
Denne posten dekker honorar til ordstyrere, komitémedlemmer, kontrollkomitéleder og sekretærer under 
Handlingsplanseminaret. I 2008 har AU vært sekretærer under HP, og det foreslås at AU gjør denne 
jobben også i 2009. Derfor reduseres posten med kr. 8 000 for dette honoraret i år og for 2009. Videre har 
det blitt lite utarbeidelse av dokumenter av komitémedlemmer i løpet av de siste årene. Derfor budsjetteres 
det ikke for dette honoraret i det reviderte budsjettet for 2008 og heller ikke i budsjettet for 2009. Det 
budsjetteres med totalt kr. 20 000 på denne posten for begge årene. 
 

Ordstyrere  
Ordstyrere honoreres med kr. 125,- pr. time. Arbeidstiden beregnes ut fra møteforberedelse og 
møtets varighet, og utbetales etter timelister. Det beregnes vanligvis med 2 timer 
møteforberedelse. Ordstyrerne garanteres også en minsteutbetaling på kr. 500,- pr. møte om møtet 
ikke er settedyktig. For Handlingsplanseminaret beregnes to ordstyrere med 50 % 
overtidsgodtgjørelse for lørdag, og 100 % for søndag. Budsjetteres med kr. 20 000 for 2009. 

 
 

Kontrollkomiteen 
Det utbetales honorar til kontrollkomiteen for utarbeidelse av dokumenter, og for 
assistanse/forespørsler fra Arbeidsutvalget. Honoreres etter innlevert timeliste. Timesatsen settes 
til kr.112,82, som tilsvarer lønnssats 10 i 2008. Det justeres ikke for pris- og lønnsvekst på denne 
posten i 2009. 
 

 
Konto 5092 Feriepenger 
Feriepenger (12 % av brutto lønn ved 5 ferieuker). Grunnlaget er konti 5010 og 5011. 
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DRIFT 
 
 
59 ANDRE PERSONALKOSTNADER 
 
Konto 5910 Administrasjonsforpleining 
Dekker mat for administrasjonen i forbindelse med overtidsarbeid. Posten foreslås økt i både 2008 og 
2009, da det vises at det er mer overtidsarbeid. 
 
Konto 5920 Yrkesskadeforsikring 
Budsjettert med kr. 2 750 for 2009. Litt økt i 2009 i forhold til 2008 grunnet antatt prisstigning. 
 
Konto 5922 OTP 
Posten dekker Obligatorisk Tjenestemannspensjon for vår fast ansatte. Tallet som vises i 2007 er for lavt, 
da faktura for terminpremie for 2007 måtte betales og regnskapsført i 2006. Posten økes med kr. 300 i 
2009 i forhold til 2008 grunnet antatt lønnsøkning, samt noe prisstigning for fonds- og 
innskuddskostnader og terminpremie. 
 
Konto 5991 Personalfester 
Kontoen har før 2007 dekket kun kostnader forbundet med Studentparlamentets julebord. Fra og med 
2007 dekker den også arrangering av sommeravslutning. Både julebord og sommeravslutning antas igjen å 
arrangeres sammen med VT, og at kostnaden vil ligge på tilsvarende som tidligere.  
 
Konto 5992 Opplæring overlapp 
Posten dekker kostnader i forbindelse med opplæringsseminar av nytt Arbeidsutvalg i juni/juli. I 2008 er 
seminaret blitt arrangert på en hytte, og planlegges å gjennomføres på hytte også til neste år. Det er satt av 
mer for 2009, da ikke alle avtroppende og påtroppende AU-medlemmer har hatt mulighet for å delta i år.  
 
Konto 5993 Opplæring internseminarer  
Posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer. Disse planlegges å avholdes i 
hytte i 2009, og regnes dermed ikke å koste mer enn kr. 10 000.  
 
Konto 5994 Komitéaktivitet  
Under budsjetteringen for 2008 ble det tenkt at posten skulle dekke komitéseminar om høsten. Posten 
foreslås nå økt i 2008 for å dekke også mat- og drikkekostnader forbundet med komitémøter. Posten er ny 
og det var derfor ingen utgifter i 2007. For høsten 2008 og 2009 foreslås det at det budsjetteres til 
komitéaktivitet som møtemat, og tiltak rettet mot studentdemokratiet og Forum for Styrerepresentanter. 
På konto 5994 er det lagt inn en økning i tråd med Arbeidsplanens punkt 2. G (2008: 1500, 2009: 5000) 
og 2. H (2008: 2500, 2009: 5000). 
 
 
 
65 KOSTNADSFØRT INVENTAR 
 
Konto 6540 Driftsmaterialer 
Ny post fra 2007. Posten skal dekke innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr, møbler 
ol. Behovet i år antas ikke å overstige kr. 6 000, og posten foreslås av den grunn redusert med kr. 8 000. 
Til neste år er det budsjettert med kr. 15 000,- for innkjøp av nye stoler og en ekstra PC. 
 
 
66 REPARASJONER OG VEDLIKEHOLD 
 
Konto 6620 Vedlikehold av data og kopimaskiner 
Posten dekker investeringer forbundet med vedlikehold, slik som reparasjoner og nyere utgaver av 
dataprogrammer. Det vil bli kjøpt noen flere programmer i løpet av høsten enn først regnet med, og derfor 
foreslås en økning i budsjettet. Budsjetteres med kr. 1 000,- til neste år. 
 
67 DIVERSE FREMMEDE TJENESTER 
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Konto 6710 Revisjonshonorar 
Posten dekker SPs bruk av revisor. Revisjonsutgifter i 2008 var på over kr. 32 000. Det budsjetteres med 
mindre for revisjonen til neste år, da vi har skiftet regnskapsbyrå, og det ikke forventes noen endringer i 
regnskapet etter at regnskapet har blitt oversendt til revisor, slik tilfellet var i 2008. 
 
Konto 6720 Regnskapstjenester 
Posten dekker regnskapskostnader og lønns- og personalkostnader. Denne sommeren byttet vi 
regnskapsbyrå. Tjenester som ytes fra det nye byrået koster mye mindre, og kostnadene i 2008 kommer 
derfor til være en del lavere i forhold til 2007. Posten foreslås økt med kr. 10 000 i revidert budsjett for 
2008, da det regnes med at kostnadene for hele 2008 kommer til å bli noe høyere enn først regnet med. 
Derimot regnes utgifter for neste år til å bli betydelig redusert grunnet tjenesteyting fra kun nytt 
regnskapsbyrå. Tallet som foreslås for utgifter i 2009 er gitt av regnskapsbyrået.  
 
 
68-69 KONTORKOSTNADER 
 
Konto 6810 Kontorrekvisita 
Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av rekvisita, toner og bøker av ulike slag. Kostnader i 2008 
vil bli noe lavere i forhold til 2007, da det er blitt funnet billigere tonerleverandør, samt at utgifter for 
rekvisita generelt har gått litt ned. Posten reduseres derfor med kr. 2 000 i 2008, og samme beløp, kr. 
20 000, foreslås til 2009. 
 
Konto 6815 Kopieringsutgifter 
Vi leier en kopimaskin. Posten dekker SPs kopieringsutgifter på Villa Eika, samt leie og service på 
maskinen. Maskinen benyttes også av Velferdstinget i Oslo. Alle kostnader forbundet med maskinen 
dekkes derfor med 60 % av SP og 40 % av VT. Store kopioppdrag, slik som kopiering av sakspapirer, 
utføres på Reprosentralen og dekkes av UiO. Posten foreslås økt til neste år, da det er ønskelig å foreta 
kopieringen av sakspapirer på denne kopimaskinen framfor trykking på Reprosentralen, da dette går 
raskere. 
 
Konto 6840 Trykksaker 
Denne posten dekker trykking av informasjon, visittkort, konvolutter o.l. Det ble budsjettert med kr. 24 
500,- for 2008 til trykking av visittkort til AU, store konvolutter og nye brosjyrer. Trykk av Håndbok for 
Tillitsvalgte er regnet inn her for 2008, produksjon av plakater og roll-ups for 2009.  
På konto 6840 er det lagt inn en post i tråd med Arbeidsplanens punkt 2. A (2008: 10 000, 2009: 0). 
 
Konto 6860 Avviser, tidsskrifter 
Posten dekker SPs avis- og tidsskriftabonnementer. Noen aviser deles mellom SP og VT. SP dekker derfor 
kun 60 % av utgifter for disse som deles. Totalforbruket for denne posten har variert noe de siste to årene, 
da noen abonnementer avsluttes, og noen endres fra delvisfinansiering til fullfinansiering. Posten revideres 
opp med kr. 1 000 for 2008, da det igjen er ønskelig å starte med abonnering på VG fra denne høsten. 
Posten foreslås økt ytterligere med kr. 1 000 i 2009 grunnet antagelse om generell prisøkning. 
 
Konto 6912 Mobiltelefon 
Kontoen dekker utgifter ved bruk av SPs mobiltelefon, som disponeres av leder.  
 
Konto 6850 Porto 
Til 2008 dekket posten ekstraordinære utsendelser, som ikke naturlig faller under postsystemet til UiO og 
ikke dekkes av UiO for oss. Vi har sjeldent hatt ekstraordinære utsendelser, og posten har derfor stort sett 
vist kr. 0 i forbruk. Regnskapsbyråer pålegges noen portokostnader. Etter råd fra det nye byrået har vi fra 
og med juni 2008 gått inn for å føre denne type kostnad under denne posten, og ikke under 6720 
Regnskapstjenester, slik det hittil har blitt gjort. Derfor foreslås konto 6850 økt til kr. 500 for 2008 og 
kr.1 000 for 2009. 
 
 
71 REISEKOSTNADER 
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Konto 7100 Kilometergodtgjørelse 
Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer og 
Handlingsplanseminaret. Utlegg refunderes mot utfylt skjema. Statlige satser anvendes. I 2007 har vi ikke 
hatt denne type kostnader. I 2008 har Arbeidsutvalget benyttet gratis bil fra UiO. Det budsjetteres likevel 
med kr. 500 i 2009 for ev. representanter eller foredragsholdere som måtte benytte private biler i SPs 
tjeneste. 
 
Konto 7150 Reisekostnader  
Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. Utlegg refunderes mot kvittering. Regnskapstallene 
viser at det er blitt mindre reisevirksomhet de siste to årene. Det antas at reisekostnader ikke kommer til å 
overstige kr. 6 000 i år. Derfor foreslås posten redusert for 2008, samt satt til kr. 8 000 for 2009. 
 
 
73 SALGS- OG REKLAMEKOSTNADER 
 
Konto 7301 Annonsering 
I 2007 dekket posten felles annonsering med Velferdstinget i Universitas, samt noen andre mindre 
annonseringer. Det var budsjettert for annonsering med VT i Universitas også for 2008. Det har foreløpig 
ikke vært noen annonsering i 2008, men det er ønskelig å annonsere om Studentparlamentsmøter i 
Universitas. Posten foreslås økt til kr. 30 000 i 2009 grunnet lengre periode og er ment å benyttes til 
samme formål, samt ev. andre annonsering gjeldende studentdemokratiet. 
 
Konto 7302 Informasjonsmateriell – Fraksjonsstøtte 
Posten skulle i 2008 dekke støtte til fraksjonene for ca. kr. 25 000, samt resten til utarbeiding av layout for 
ny profil. Det sistnevnte har likevel ikke vært aktuelt. Derfor rettes posten i det reviderte budsjettet til 
beløpet som har blitt utbetalt i fraksjonsstøtte. Fraksjonsstøtten foreslås økt til neste år. 
  
Konto 7303 Elektronisk formidling 
Posten dekker videreføring av nettsiden ”Studentmakt”. Det var videre budsjettert for utforming av ny 
profil i 2008. Det er blitt laget ny Studentparlamentsnettside, slik at posten økes til kr.15 000 for å dekke 
utgiftene i forbindelse med utarbeidelsen og leie av serverplass. For 2009 skal posten dekke videreføring 
av begge nettsidene, samt ev. endringer og forbedringer av den nyopprettede nettsiden.  
 
Konto 7304 Kunngjøringer 
Denne posten dekker trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas to ganger vedrørende valg til 
Studentparlamentet i Oslo. I tillegg dekker posten utarbeiding av layout til valgbilaget. Tallet fra 2007 
viser betydelig lavere utgift grunnet kun én gangs utgivelse av valgbilaget i Universitas, samt gratis 
utarbeidelse av layout, da satt opp av AU. Kostnadene i 2008 har også blitt lavere enn budsjettert grunnet 
gratis utarbeidelse av valgbilaget. Derfor rettes posten til den reelle utgiften. 
På konto 7304 er det lagt inn en satsning i tråd med Arbeidsplanens punkt 2.F (2008: 0, 2009: 150 000). 
Denne posten er iregnet trykking av valgbilaget med innstikk i Universitas. 
 
Konto 7320 Møteutgifter 
Kontoen dekker mat- og drikkekostnader til Studentparlamentsmøter, SULF-møter og eventuelt andre. 
Budsjetteringen til kr. 40 000 antas å kunne dekke kostnader som vil komme i løpet av høstsemesteret 
2008.  
 
Konto 7321 Arrangementskostnader 
Denne posten ble opprettet høsten 2007, etter at forslaget for budsjettet for 2008 ble utarbeidet. Derfor 
ingen budsjettering på denne posten i det ordinære budsjettet. Posten dekker kostnader knyttet til 
arrangering av valgvake, julegløgg, pub-til-pub ol. I år har ikke pub-til-pub blitt arrangert grunnet økt 
fokus på ”Studenter og rus”, og kostnader ifm julegløgg vil først komme på slutten av året. Derfor lavere 
kostnader i 2008 i forhold til 2007. For 2009 foreslås denne kraftig økt i tråd med arbeidsprogrammet.  
På konto 7321 er det lagt inn en satsning i tråd med Arbeidsplanens punkt 1.1. E (2008: 10000, 2009: 
20000), 1.1. K (2008: 3000, 2009: 0) og 1.3. C (2008: 0, 2009: 100 000). 
Konto 7322 HP-seminar 
Denne posten dekker arrangering av HP-seminar og inkluderer midler til overnatting, mat, transport og 
kopiering av sakspapirer. Fakturaer knyttet til HP-seminaret har ennå ikke ankommet, men kostnadene 
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kommer til å tilsvære ca. kr. 55 000. Posten reduseres for neste år grunnet ønske om å unngå 
transportkostnader ved å arrangere seminaret i Oslo. 
 
Konto 7323 NSUs Landsting 
I 2007 ble NSUs Landsting arrangert i Oslo. Vi har i den forbindelse hatt noen utgifter som ikke var 
forutsatt. Kostnader i 2008 knytter seg til transportutgifter for noen av våre delegater som ikke kunne 
dekkes av NSU grunnet for sen avklaring om reisemåte. Denne posten budsjetteres med 0. 
 
 
74 GAVER OG KONTINGENTER 
 
Konto 7410 Kontingenter 
Dekker kontingenter forbundet med deltagelse på særegne dagseminarer og kurs. Det ble dekket tre kurs 
for organisasjonssekretæren. Posten 2009 økes med kr. 1 000 for 2009. 
 
Konto 7415 Foredragsgaver 
Denne posten ble opprettet høsten 2007, etter at forslaget for budsjettet for 2008 ble utarbeidet. Utgifter i 
forbindelse med innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSU/AU, har 
tidligere blitt dekket av konto 7706 AU-disposisjon. For å tydeliggjøre disse kostnadene, ble det opprettet 
egen post. Denne type utgifter varierer noe fra år til år.  
 
Konto 7460 Tilskudd ISU 
Vi bevilger kr. 10 000,- i støtte per semester til International Student Union. Midlene hentes via 
budsjettsøknad til UiO. Tilskudd forutsetter innlevert budsjett og årsplan fra ISU. Som arbeidsplanen 
beskriver er det ønsket en økt satsning på Internasjonalt, deriblant økte midler. Siden en stor del av ISUs 
kostnader til trykk av Academic Review of Norway har blitt håndtert av Studentparlamentet gjennom 
fristasjon foreslås basisstøtten til ISU noe redusert, men ISU gis mulighet til å søke tiltakspenger fra 
Studentparlamentet.  
På konto 7460 er det lagt inn en økning i tråd med Arbeidsplanens punkt 1.4. A (2008: 10000, 2009: 
20000).  
 
 
75 FORSIKRINGER 
 
Konto 7420 Forsikring 
Posten dekker forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, samt reiseforsikring for Arbeidsutvalget 
og administrasjonen i forbindelse med eventuell reise. Det er en liten økning i 2008 i forhold til budsjettet, 
da det ble skaffet halvårsreiseforsikring for organisasjonssekretæren. Posten økes litt i 2009 for å dekke 
helårsreiseforsikring for sekretæren. 
 
 
77 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
 
Konto 7706 AU-disposisjon 
SP-AU disponerer denne kontoen. Utgiftene knytter seg i hovedsak til diverse utgifter som ikke direkte 
dekkes av andre poster. Posten viser mye høyere tall i 2008 enn budsjettert, da det ennå ikke er blitt 
returnert midler til SP fra UiO i forbindelse med middagen som har vært mellom avtroppende og 
påtroppende AU og rektoratet. Posten reduseres ellers i både 2008 og 2009. 
På konto 7706 er det lagt inn en økning i tråd med Arbeidsplanens punkt3. E (2008: 1500, 2009: 3000). 
 
Konto 7709 Aksjonskonto  
Denne kontoen benyttes til prosjekter og aksjoner. Kostnader forbundet med studentboligaksjonen denne 
høsten har ennå ikke blitt regnskapsført, men antas å tilsvare ca. kr. 7 500. Det budsjetteres dobbelt så mye 
til neste år for å kunne dekke eventuelle aksjoner i tråd med arbeidsplanen.  
På konto 7709 er det lagt inn en økning i tråd med Arbeidsplanens punkt 1.1. M (2008: 0, 2009: 10000), 
1.5. B (2008: 10000, 2009: 20000) og 1.6.B (2008: 0, 2009: 30000). 
 
 

7 av 8 



  

Konto 7722 SP Jubileum 
I 2006 ble det budsjettert med kr. 20 000 for denne posten. Midlene ble ikke brukt. De ble satt av til 2007, 
men ført som brukte i 2006. Til 2007 ble det budsjettert med kr. 90 000 for denne posten, for bl.a. 
trykking av bokverk. Det ble brukt litt over kr. 31 000 det året. Differansen ble ført som benyttet i 2007, 
men satt av til 2008. Det er ikke satt av noen midler i 2008 og ikke vil bli i 2009, da det regnes med at de 
avsatte pengene fra de to tidligere årene vil kunne dekke de antatte utgiftene som kommer. 
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Jomar foreslår å kutte i post 7709 Aksjonskonto med kr 10 000 i revidert budsjett 
2008 og forslag til budsjett 2009 [red: kutt prioritering av punkt 1.1.M i 
arbeidsprogrammet] 
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken -  
 

Ansvarlig: Heine 
05.09.2008 
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SAKSDOKUMENT 18.09.08 STUDENTPARLAMENTET 
 

REGLEMENTSENDRINGER – SAK SP 108/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Heine Skipenes 
 
 
Følgende forslag til reglementsendringer ble levert Studentparlamentet på 
Handlingsplansseminaret 31. august 2008.  
 
Forslag 1 
Strykningsforslag til ”Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg” 
Stryk alt 
 
Strykningsforslag til Forretningsorden 
Stryk  
§11.5 Likestillingsutvalgets kompetanse og  
§11.6 Likestillingsutvalgets sammensetning  
 
Forslagsstiller Jomar Talsnes Heggdal 
 
AU innstiller på at forslaget vedtas 
 
Forslag 2 
Endringsforslag til Reglement 
Endre § 9.2 til: 
”Til Studentparlaments arbeidsutvalg velges tre personer, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder og to 
universitetsstyrerepresentanter. AU konstituerer så nestleder.” 
 
Som konsekvens om forslaget blir vedtatt vil denne regelen overstyre alt, og andre 
regler må derfor endres 
 
Forslagsstiller Ingrid Tungen Venstrealliansen 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget ikke vedtas 
 
Forslag 3 
Endringsforslag til Studentparlamentets forretningsorden 
Stryk § 2.6 
 
Forslagsstiller Ingrid Tungen Venstrealliansen 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget ikke vedtas 
 
 
Forslag 4 
Endring Reglement 
§10.4 Valg av Komitéledere 
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Endres til: 
§10.4 Komitéledere  
For komiteene i § 10.2 er Studie og forskningsansvarlig i AU leder av Studie og 
forskningskomiteen og Internasjonalt ansvarlig i AU leder av internasjonal komité.  
Blant disse bør begge kjønn være representert  
 
Forslagsstiller Jomar Talsnes Heggdal og Ingvild Brox Kielland 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget vedtas 
DISSENS Heine Skipenes 
 
Forslag 5 
Endring Forretningsorden 
§2.6 Handlingsplanseminar  
 
Endre til: 
§2.6 Oppstartsmøte 
Det første møtet i Høst- semesteret skal avholdes før 15. September. SP skal der 
etter forslag fra AU vedta et Arbeidsprogram for Studentparlamentets virksomhet i 
perioden og Studentpolitisk plattform. 
 
Møtet skal også behandle evt. Andre saker Studentparlamentets AU finner 
hensiktsmessig i tillegg til de saker som fremkommer av Reglement for 
Studentparlamentet i Oslo. 
 
Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal 
 
Gjennomgående endring reglement og forretningsorden 
 
Studentparlamentets Handlingsplan endres til Arbeidsprogram alle steder i 
reglementet og forretningsorden. 
 
AU innstiller på at forslaget vedtas 
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken –  
 

 
Innstilling fra Kontrollkomiteen: 
 Innstilling gis i møtet. 
 
 
Ansvarlig: Heine 
05.09.2008 
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Supplering VT fra Moderat Gruppe 
 
De følgende skal suppleres til Moderat Gruppes (MG) fraksjon i Velferdstinget: 
 
Stine Møller Nilsen 
Øyvind Bjørgo 
Mathilde Jacobsen  
Audun Vindøy 
Maja Eilertsen 
 
Forslagsstiller: Daniel Rugaas og Jomar Talsnes Heggdal 
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REGLEMENTSENDRINGER – SAK SP 108/08 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Saksansvarlig: Kontrollkomiteen 
 
 
Følgende forslag til reglementsendringer ble levert Studentparlamentet på 
Handlingsplansseminaret 31. august 2008.  
 
Forslagene er gjennomgått av Kontrollkomiteen i møte 16. september 2008. 
Kontrollkomiteen skal uttale seg om hvorvidt forslag kan vedtas i forhold til 
gjeldende vedtekter, og uttaler seg med andre ord ikke om hvorvidt forlagene 
bør vedtas. 
 
Forslag 1 
Strykningsforslag til ”Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg” 
Stryk alt 
 
Strykningsforslag til Forretningsorden 
Stryk  
§11.5 Likestillingsutvalgets kompetanse og  
§11.6 Likestillingsutvalgets sammensetning  
 
Forslagsstiller Jomar Talsnes Heggdal 
 
AU innstiller på at forslaget vedtas 
Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget kan vedtas 
 
 
Forslag 2 
Endringsforslag til Reglement 
Endre § 9.2 til: 
”Til Studentparlaments arbeidsutvalg velges tre personer, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder og to 
universitetsstyrerepresentanter. AU konstituerer så nestleder.” 
 
Som konsekvens om forslaget blir vedtatt vil denne regelen overstyre alt, og andre 
regler må derfor endres 
 
Forslagsstiller Ingrid Tungen Venstrealliansen 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget ikke vedtas 
Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget ikke kan vedtas, da det er uklarhet i 
teksten om hvorvidt Arbeidsutvalget skal bestå av 3 eller 6 personer. 
 
Forslag 3 
Endringsforslag til Studentparlamentets forretningsorden 
Stryk § 2.6 
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Forslagsstiller Ingrid Tungen Venstrealliansen 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget ikke vedtas 
Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget kan vedtas 
 
Forslag 4 
Endring Reglement 
§10.4 Valg av Komitéledere 
 
Endres til: 
§10.4 Komitéledere  
For komiteene i § 10.2 er Studie og forskningsansvarlig i AU leder av Studie og 
forskningskomiteen og Internasjonalt ansvarlig i AU leder av internasjonal komité.  
Blant disse bør begge kjønn være representert  
 
Forslagsstiller Jomar Talsnes Heggdal og Ingvild Brox Kielland 
 
AUs flertall innstiller på at forslaget vedtas 
DISSENS Heine Skipenes 
Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget kan vedtas 
 
Forslag 5 
Endring Forretningsorden 
§2.6 Handlingsplanseminar  
 
Endre til: 
§2.6 Oppstartsmøte 
Det første møtet i Høst- semesteret skal avholdes før 15. September. SP skal der 
etter forslag fra AU vedta et Arbeidsprogram for Studentparlamentets virksomhet i 
perioden og Studentpolitisk plattform. 
 
Møtet skal også behandle evt. Andre saker Studentparlamentets AU finner 
hensiktsmessig i tillegg til de saker som fremkommer av Reglement for 
Studentparlamentet i Oslo. 
 
Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal 
 
Gjennomgående endring reglement og forretningsorden 
 
Studentparlamentets Handlingsplan endres til Arbeidsprogram alle steder i 
reglementet og forretningsorden. 
 
AU innstiller på at forslaget vedtas 
Kontrollkomiteen innstiller at forslaget kan vedtas 
 

- Stian Østland var ikke med i behandlingen av denne saken –  
 
 
Ansvarlig: Heine 
05.09.2008 



Endringsforslag forretningsorden 
 
§ 2-2. Innkalling 
 
3. ledd Endres til: Fullstendig saksliste med saksdokumenter skal være utsendt senest 10 
dager før møtedagen. Orienteringene fra AU kan sendes ut 1 uke føre møtet. Sakslisten er 
offentlig. 
 
 
 
Forslagsstiller: Arbeidsutvalget 
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