
 

 

 

 
           Oslo, 19. mars 2009 
 

 
Til: Studentparlamentet i Oslo 
Fra: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 
 
 
 
ENDELIG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I 
STUDENTPARLAMENTET I OSLO 
 
Tid:   9. mars 2009, kl. 17.00 – 18.00  
Sted:  Auditorium 2, Universitetsbiblioteket (Georg Sverdrups hus) 
 
 
Forslag til saksliste: 
SAK SP 030/09 Valg av møteledelse og referent  
SAK SP 031/09 Godkjenning av innkalling  
SAK SP 032/09 Godkjenning av dagsorden  
     
SAK SP 033/09 Dispensasjon fra valgreglement (vedtakssak) 
 
 
      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 Skipenes Jomar Talsnes Heggdal 
Leder Nestleder og Universitetsstyrerepresentant 

mailto:natasa.duric@studorg.uio.no


 
 
 
    
 
Til:   Studentparlamentet            
Fra:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 
 
 
Saksnummer:   SP 033/09  
Sakstittel:   Dispensasjon fra valgreglementet 
Saksansvarlig:   Heine Skipenes 
 
 
Innledning   
 
Etter at fristen for å melde inn listenavn til Studentparlamentsvalget gikk ut 15. mars 
har det kommet inn nye forslag. For at de listene skal kunne stille til valg må det gis 
dispensasjon fra 2/3 av studentparlamentet. Dette må skje før valgallmøtet 9. mars. 
AU har derfor valgt å innkalle til ekstraordinært studentparlamentsmøte 9. mars  
kl. 17.00 for å behandle om listene skal få lov til å stille til valg eller ikke. 
  
AU ønsker ikke å være de som fratar noen av listene mulighet til å stille til valg 
samtidig som verken vi eller valgallmøtet ha mulighet til å gi dispensasjoner fra 
valgreglementet. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Alle listene behandles likt så lenge informasjonen i forkant har vært lik 
Dispensasjon innvilges ikke 
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VEDLEGG TIL SAK 033/09 
 
Notat fra Kontrollkomiteen angående innmelding av lister og valgallmøtet 9. mars. 
 
Studentparlamentet skal avholde valgallmøte 9. mars. I den forbindelse er lister som er meldt 
innen fristen satt av reglementet som er 15. februar. Listene som er spilt inn har kommet inn 
16. februar. Det er Kontrollkomiteens oppgave å tolke Studentparlamentets reglement og dette 
er vår uttalelse angående den videre gangen i godkjennelse av lister til 
Studentparlamentsvalget 2009 

Studentparlamentets reglement gir følgende fullmakt til Studentparlamentets kontrollkomite i 
henhold til Studentparlamentets reglement § 1.11:  

”Kontrollkomiteen innstiller ovenfor Studentparlamentet i ovennevnte saker, samt på 
godkjennelse av representantenes fullmakter. 

Kontrollkomiteen skal uttale seg om fortolkninger av reglementer, instrukser o.l., etter 
forespørsel fra Studentparlamentet, underkomiteene eller Arbeidsutvalget” 

Slik vi anser denne paragrafen gir det oss fullmakt til å foreslå videre saksgang i behandlingen 
av listenavn som har kommet etter fristen for innmelding. Utfyllende retningslinjer for valg 
for Studentparlamentet i Oslo setter følgende frister før valgallmøtet i § 7.1:  

”Fraksjoner som ønsker å stille til valg skal være registrert hos SP/AU ved administrasjonen 
innen 15.februar. Med registrering menes her hvilket navn fraksjonen skal stille til valg under 
og hvem som er leder for fraksjonen.  

Registreringen gjelder til et år etter at listen stilte til valg for siste gang. Andre året listen ikke 
stiller til valg er navnet fritt" 

Å godkjenne lister som er levert etter fristen er derfor reglementsbrudd slik reglementet 
foreligger i dag. Tidligere sedvane tilsier at paragrafen skal tolkes strengt, viser blant annet til 
da Grønn Liste ikke fikk stille i det hele tatt i 2005 og da Moderat Gruppe ikke fikk stille på 
TF samme år. Når det gjelder de to siste setningene er intensjonen i reglementet ikke like klar 
som i første delen. KK anser at paragrafen er til for å nekte andre fraksjoner å stille under 
allerede kjente fraksjonsnavn. Intensjonen er derfor å sikre at allerede eksisterende fraksjoner 
får stille under samme listenavn så lenge de melder dem innen fristen.  

Hvis listene meldt inn etter fristen skal få lov å stille må Studentparlamentet fravike 
reglementet de selv har vedtatt. Sedvane tilsier at det må gjøres med 2/3s flertall. 
Valgallmøtet er ikke vedtaksorgan for reglementet og kan derfor ikke fravike reglementet som 
sådan. Å endre og fravike reglementet er Studentparlamentets oppgave.  

Kontrollkomiteen ønsker at vi skal ha et best mulig studentdemokrati ved Universitet i Oslo. 
Likevel mener vi at de som har levert lister etter fristen har vært klar over fristen for levering i 
god tid i forveien. AU har gjort en god jobb med å informere om gjeldende frister og det at 
listene ble levert for seint kan derfor ikke sies å være et resultat av manglende informasjon 
eller dårlig kjennskap fra de som har levert lister til hvordan valget til Studentparlamentet 
foregår.  



Konklusjon og kontrollkomiteens anbefaling 

- Lister som er levert etter fristen kan ikke godkjennes under dagens reglement. 
- Skal likevel listene godkjennes må Parlamentet vedta å fravike §7.1 i vedtektene 

på et møte før valgallmøtet 
- Dette må i så fall gjøres med 2/3s flertall 

 

Med vennlig hilsen Studentparlamentets kontrollkomite  

 

Anders Rindal                  Signhild Stave Samuelsen  Sten McNeil Ånnerud 

 

 


