
 
 
 

 
      
   

 
 
 
REFERAT FRA MØTE 01/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 22.JANUAR 2009 
 
Sted:  Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen 
Tid: kl.17.10 – 21.15 
 
 
 
Det teologiske fakultet: 
Følgende representant var tilstede: 
Nr. 32  vara  Lars Hemmingby  (TSU) 
 
 
Det medisinske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 4  vara  Arash Ghomi   (MOSL) 
Nr. 13    Henriette W. Lindvig  (MOSL)    
Nr. 26    Jon Christian Brekke  (LL) 
Nr. 34    Malin Holm   (MSU)  
 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 16    Magnus S. Hoen  (LL) 
Nr. 23    Fride Bysveen Lier  (SD) 
  
 
Det odontologiske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 22    Jessie Poon   (MOSL)   
Nr. 27    Maziar Shabestari  (VA)  (fra kl.17.18)  
 
Følgende representant var ikke tilstede: 
Nr. 35    Ikke valgt   (OSU) 
 
 
Det humanistiske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 6  vara  Daniel Heggelid-Rugaas (LL) 
Nr. 9  vara  Victor Shammas  (VA)  (til kl.20.10) 
Nr. 10  fast vara Marte Nubdal   (HFL)  
Nr. 29    Kim Kantardijev  (HFSU)   
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 1  vara  Jens Kihl   (VA)  (til kl.20.20 og fra  

 kl.20.45 til kl.21.00) 
Nr. 2    Ingrid Johansen Aune  (SD)  (til kl.18.10) 
Nr. 8    Felix Omondi Osok  (SVL)  
Nr. 19    Erik Schreiner Evans  (SVL) 
Nr. 21  vara  Solveig Tesdal  (VA)  
 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 11    Khamshajiny Gunaratnam (SD) 
Nr. 33    Ole-André Gjerde  (SVSU) 
 
 
Det juridiske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr.  5    Ragnhild Kristensen  (JL) 
Nr.  7    Sigve Reme Sand  (BL) 
Nr. 15    Marianne H. Rustberggard (JL) 
 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 25    Snimer Bhogal  (JL) 
Nr. 28    Anne Camilla Strandskog (BL) 
Nr. 30    Helge Blyberg   (JSU) 
 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 3    Aleksander Bakos Lerivåg (RL) 
Nr. 12    Synnøve Knivsland  (RL) 
Nr. 20    Jørgen Myre   (RL)    
Nr. 24    Pejman Mansouri  (RL)   
Nr. 31    Sveinn Sandvik Svendsen (MNSU)   
 
 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 14  vara  Vegard T. Fosseide  (VA)  (til kl.20.00) 
Nr. 17    Per Øyvind Voie  (BL) 
Nr. 18  vara  Egil Heinert   (SD) 
Nr. 36    Ikke valgt   (UVSU) 
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Til stede var også:  
 
Fra Universitetsstyrerepresentantene:  Fra Arbeidsutvalget:    
Jomar Talsnes Heggdal    Heine A. Skipenes   
Ingvild Brox Kielland     Stian Østland     
    
Fra Kontrollkomiteen:    Fra SiOs Hovedstyre: 
Signhild Stave Samuelsen    Øyvind Gjengaar 
     
Fra Velferdstinget i Oslo:    Fra Fadderutvalget:  
Jenny Nygaard     Chris Allan Simonsen 
Ingvild Skogvold     Kjersti Bækkedal 
       Julie Røed    
 
Fra Universitas:     Fra Norsk Studentunionen: 
Robin Johansen     Even O. Sørland 
 
Fra Høgskolen i Oslo:    Observatør fra Japan: 
Anna Wergeland     Daisuke Hirouchi 
 
Fra Radio Nova:     
Jannicke Andersen  
 
 
Ved opprop kl. 17.10 var det 25 representanter til stede, og møtet kunne settes.  
 
 
 
SAK SP  001/09 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 
 
Vedtak:  
Ordstyrer: Christer Gulbrandsen 
Referent:  Natasa Duric 
 
 
SAK SP  002/09  GODKJENNING  AV INNKALLING 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
 
SAK   SP  003/09 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
Følgende nye saker ble fremmet: 
 
SAK  SP     014/09 Resolusjon: Realkompetanse og opptaksgrunnlag til høyere utdanning 
SAK  SP     015/09 Valg av 2. vara til NSUs LS 
 
Vedtak: Sakene ble lagt til dagsorden. 
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Følgende dagsorden ble foreslått: 
 

SAK  SP     001/09 Valg av møteledelse og referent 
SAK  SP     002/09 Godkjenning av innkalling 
SAK  SP     003/09 Godkjenning av dagsorden 
SAK  SP     004/09 Godkjenning av referat 
SAK  SP 005/09 Orienteringer 
 
SAK  SP     006/09 Ettergodkjenning av oppnevninger 
SAK  SP     008/09 Valg av ny leder til SFK 
SAK  SP     009/09 Valg av vara til LMU 
SAK  SP     015/09 Valg av 2. vara til NSUs LS 
SAK  SP 013/09 Reglementsendringer 
SAK  SP     007/09 Oppnevning av likestillingsutvalg 
SAK  SP     010/09 Sammenslåing av NSU og StL 
SAK  SP     012/09 HINT 
SAK  SP     011/09 Økonomiske retningslinjer 
SAK  SP     014/09 Resolusjoner 

(1) Universitetet for alle! 
(2) Realkompetanse og opptaksgrunnlag til høyere utdanning! 

 
 

  Eventuelt 
 
 
Vedtak: ”Dagsorden ble godkjent.” 
 
 
SAK  SP  004/09 GODKJENNING AV REFERAT 
Godkjenning av referat fra Studentparlamentsmøte 20.november 2008. 
 
Vedtak: ”Referatet ble godkjent.” 
 
 
SAK  SP  005/09 ORIENTERINGER 
Heine Skipenes orienterte på vegne av Arbeidsutvalget, før det ble stilt spørsmål. 
Jomar Talsnes Heggdal orienterte på vegne av Universitetsstyret og Arbeidsutvalget, før det ble 
åpnet for spørsmål. 
Ingvild Brox Kielland orienterte på vegne av Universitetsstyret og Arbeidsutvalget. Det ble 
deretter åpnet for spørsmål. 
Stian Østland orienterte på vegne av Arbeidsutvalget, før det ble stilt spørsmål. 
 
Nyvalgte Jenny Nyggard og Ingvild Skogvold fra Velferdstinget i Oslo presenterte seg. 
Even O. Sørland orienterte på vegne av Norsk Studentunionen, før det ble stilt spørsmål. 
Øyvind Gjengaar fra SiOs Hovedstyre orienterte kort, før det ble åpnet for spørsmål. 
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SAK  SP  006/09 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 
Studentparlamentets Arbeidsutvalg har på AU-møter i november og desember 2008 valgt 
representanter og varaer til ulike verv. I saksdokumentet ble det oppgitt under hvilke AU-møter 
hvilke representanter og varaer ble valgt til forskjellige verv. 
 
 
Forslag til vedtak fra Arbeidsutvalget: 
Valgene ettergodkjennes. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
SAK  SP  008/09 VALG AV NY LEDER TIL SFK 
Stian Østland fra Arbeidsutvalget orienterte kort om saken, før det ble stilt spørsmål. Leder for 
SFK, Jenny Nygaard, er blitt valgt til leder av Velferdstinget i Oslo f.o.m. 1.januar 2009, og har 
derfor måttet fratre sitt verv som SFK-leder.  
 
 
Forslag til vedtak fra Arbeidsutvalget: 
Stian Østland velges som leder for SFK til og med 30.juni 2009. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
SAK  SP  009/09 VALG AV VARA TIL LMU 
Ingvild B. Kielland fra Arbeidsutvalget orienterte kort om saken. Stine Winger Minde, vara for 
Ingvild B. Kielland i Læringsmiljøutvalget, har måttet trekke seg fra sitt verv. 
 
 
Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget fremmet Marianne H. Rustberggaard (JL) som ny vara for 
Ingvild B. Kielland til LMU. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble kandidaten valgt.” 
 
 
SAK  SP  015/09 VALG AV 2.VARA TIL NSUs LS 
Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte om at verken representanten Camilla 
Strandskog eller hennes vara kan møte opp på førstkommende NSUs Landsstyre, og at andre 
vara derfor bør velges. 
 
Mari Djupvik ble fremmet som 2.vara for Camilla Strandskog til NSUs Landstyre. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble kandidaten valgt.” 
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SAK SP  013/09 REGLEMENTSENDRINGER 
To forslag ble fremmet på forrige møte i Studentparlamentet. Jomar T. Heggdal og Heine 
Skipenes fra Arbeidsutvalget orienterte kort om forslagene. Før voteringen orienterte Signhild 
Stave Samuelsen på vegne av Kontrollkomiteen at Kontrollkomiteens innstillinger er at begge 
forslag kan vedtas. 
 
 
Forslag fremmet av Heine Skipenes (AU): 
Til utfyllende retningslinjer for valg 
§ 7-2 
b) stryk ”4 uker (og ut)” og erstatt med innen ”valgallmøtets slutt”. 
 
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Forslag fremmet av Jomar Talsnes Heggdal (AU): 
Tilleggsforslag til reglementet 
§ 6-7 
Ny setning etter første setning: ”Det skal velges både 1. og 2. vara til NSUs Landsstyre” 
 
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Det ble så levert ett reglementsendringsforslag under møtet. Forslaget skal tas til votering under 
neste møte: 
 
Forslag fra Erik Schreiner Evans (SVL): 
Reglement  
§ 9-1 AUs kompetanse 
Legg til etter første setning: ”Arbeidsutvalgets primærfunksjon er å gjennomføre og promotere 
Studentparlamentets politikk og respektive vedtak.” 
 
 
SAK SP  007/09 OPPNEVNING TIL LIKESTILLINGSUTVALG 
Jomar T. Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte kort om saken. I tråd med Studentparlamentets 
regelsamling § 10-2 c) skal det velges 4 medlemmer med vara til Likestillingskomiteen (LiK), 
og at forslag til kandidater kan fremmes under møtet. Det ble så åpnet for spørsmål, før debatt. 
 
 
Forslag fra Jens Kihl (VA): 
Utsette nedsettingen til konstituerende møte. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
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SAK SP  010/09 SAMMENSLÅING AV NSU OG STL 
Egil Heinert, medlem av forhandlingsutvalget, orienterte hva utvalget har kommet frem til.  
 
Medlemslagene var spurt flere dager før møtet om å komme med innspill/synspunkter på flere 
punkter. Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte om Arbeidsutvalgets innspill.  
 
Etter forslag fra Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget, ble Anna Wergeland fra Høgskolen i Oslo 
innvilget talerett i saken. 
 
Det ble så åpnet for spørsmål og debatt, før votering. 
 
 
 
Endringsforslag fra Marianne H. Rustberggard (JL), linje 77-82: 
Stryk hele avsnittet og erstatt med: ”Ingen institusjon bør ha mulighet til å stoppe 
sammenslåingen alene, men det er et viktig demokratisk prinsipp at det foreligger kvalifisert 
flertall ved et slikt vedtak. Vi mener det er viktig at vedtak om sammenslåing forankres med 2/3 
flertall i begge organisasjonene.” 
 
Det ble bedt muntlig om delt votering av forsamlingen, slik at det ble votert over at 
avsnittet på linje 77-82 strykes, men ikke erstattes med noe: 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Endringsforslag fra Solveig Tesdal (VA), linje 91-95: 
Stryk linje 91-95. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt.” 
 
 
 
SAK SP  012/09 HINT 
Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget orienterte kort om saken, før det ble åpnet for spørsmål og 
debatt. 
 
 
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL) til forslag fra Arbeidsutvalget: 
Tilleggsforslag: et overordnet mål, side 28: ”Internasjonalisering er helt avgjørende for UiO 
dersom det skal vokse. UiO må i større grad enn andre norske universitetet konkurrere 
internasjonalt, siden UiO allerede er en ledende norsk institusjon på mange områder. 
Universitetets drift må sees i et internasjonalt perspektiv ved alle sider av virksomheten.” 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
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Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL) til forslag fra Arbeidsutvalget: 
Tilleggsforslag: nytt tiltak 1.1.3, side 28: ” En av prorektorene skal ha det overordnede ansvaret 
for internasjonalisering ved UiO. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Forslag fra Egil Heinert (SD): 
Få inn et hovedmål om boliger og internasjonale studenter basert på tidligere politikk. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Forslag fra Egil Heinert (SD), punkt 2.1.1 på side 31: 
Endre ”definere” til ”ha”. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Dissens fra Ingvild B. Kielland (FAK): 
Strykningsforslag: alt etter ”tre valg” i innledende tekst på delmål under hovedmål 2.0.” 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Tilleggsforslag fra Jens Kihl (VA), tiltak 2.2.2.: 
Det er viktig å leggje til rette for bruk av andre framandspråk enn engelsk. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Tilleggsforslag fra Jens Kihl (VA), tiltak 2.5.2: 
Arbeidet for eit fleirspråkleg universitet må vere korrdinert med arbeidet for å sikre norsk som 
akademisk språk. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Tilleggsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), nytt tiltak 2.5.2: 
UiO skal opprette et språksenter. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
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Tilleggsforslag fra Heine Skipenes (Arbeidsutvalget) til forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas om 
nytt tiltak 2.5.2: 
Språksenteret bør ha som mål å bli Norges første senter for fremragende undervisning. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Forslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL) på tilleggsforslag på tiltak 5.1.4 fra Arbeidsutvalget: 
Stryke tilleggsforslaget. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Ved votering av saken som helhet ble det tatt utgangspunkt i at det voteres over 
dokumentet, tilleggsforslag fra Arbeidsutvalget og forslag som er kommet under møtet 
under ett: 
 
Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet enstemmig vedtatt.” 
 
 
 
 
SAK SP  011/09 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER  
Jomar T. Heggdal orienterte kort om de forskjellige punktene i forslaget til økonomiske 
retningslinjer. Det ble så åpnet for spørsmål og debatt, før votering. 
 
 
Forslag fra Marianne H. Ristberggard (JL): 
AU får myndighet til å sette paragrafer på hvert avsnitt gjennomgående i hele reglementet. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
Forslag fra Erik Schreiner Evans (SVL): 
Fråvik gjeldande retningslinjer og vedta regningslinjene på dagens møte. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), avsnitt 9: 
Stryk avsnitt ”Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan bevilge et beløp (….) ved særlig vedtak.” 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
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Endringsforslag fra Marianne H. Ristberggard (JL), avsnitt 12, linje 1-4: 
Stryk hele avsnittet, erstatt med: ”Ved kjøp av varer og tjenester skal Arbeidsutvalget finnet et 
så rimelig og miljøvennlig alternativ som mulig.” 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Endringsforslag fra Marianne H. Ristberggard (JL), avsnitt 13, linje 2: 
Endre ”kan” til ”skal”. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Endringsforslag fra Sigve Reme Sand (BL), siste avsnitt under ”Generelt”: 
Stryk avsnittet. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Egil Heinert (SD), siste avsnitt under ”Generelt”: 
Stryk. 
 
Det ble ikke votert over dette forslag , da forslaget var likelydende med forslaget fra Sigve 
Reme Sand. 
 
 
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), nest siste avsnitt under Budsjett: 
Avsnittet ”Leder og nestleder er ansvarlige for…” erstattes med: ”AU ved leder har det 
overordnede ansvaret for Studentparlamentets økonomi”, og flyttes under ”Generelt” som 
avsnitt 2. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Marianne H. Ristberggard (JL), avsnitt 8 under ”Regnskap, rapportering”: 
Stryk avsnittet og erstatt med: ”Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal ikke gi støtte til aktører 
som mottar støtte over semesteravgiften.” 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Marianne H. Ristberggard (JL), avsnitt 2 under ”Reise, reiserefusjon”: 
Stryk ”normalt”. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
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Endringsforslag fra Egil Heinert (SD), under ” Reise, reiserefusjon”: 
Stryk alt etter ”Organisasjonskonsulent kan innvilge…” i 2.avsnitt ”Reise og refusjon”. 
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt.” 
 
 
 
SAK SP  014/09 RESOLUSJONER  
 
Resolusjon (1) – Universitet for alle! 
Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte kort om resolusjonen, før debatten. 
 
 
Tilleggsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), avsnitt 1: 
”av samfunnet” skytes inn mellom ”Universell utforming” og ”er avgjørende”.  
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Synnøve Knivsland (RL), linje 22: 
Etter ordet ”lesesalen”: ”, eller fordi de ikke er trygge på maten ved serveringsstedene ved 
UiO.”  
 
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.” 
 
 
Endringsforslag fra Sigve Reme Sand (BL), linje 43-48, 66, 67: 
Linje 43-48: Stryk f.o.m. ”Forelesningsnotater” t.o.m. ”forelesningene”. 
 
Linje 66 og 67: Stryk linjene (hører sammen med linje 43-38). 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Tilleggsforslag fra Synnøve Knivsland (RL), linje 50: 
Nytt avsnitt: ”Matretter som består av mer enn en ingrediens skal merkes tydelig med alle 
ingredienser. Dermed kan alle uansett type matallergier eller intoleranser lett få en oversikt over 
hvilke retter de trygt kan spise. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
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Tilleggsforslag fra Synnøve Knivsland (RL), linje 69: 
Nytt oppsummeringspunkt:  
- Alle sammensatte matretter merkes med hvilke ingredienser de innholder. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt mot 6 stemmer.” 
 
 
 
Resolusjon (2) – Realkompetanse og opptaksgrunnlag til høyere utdanning 
Stian Østland fra Arbeidsutvalget orienterte om resolusjonen, før det ble åpnet for debatt. 
 
 
Endringsforslag fra Solveig Tesdal (VA), avsnitt 5: 
Stryk fra og med ”Dette vil kunne føre til en lavere kvalitet (…..)” og ut setningen. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Endringsforslag fra Solveig Tesdal (VA), siste avsnitt: 
Stryk fra og med ”Det er også en viss fare for at lemping på reglene kan skape (…..)” og ut 
avsnittet. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Tilleggsforslag fra Stian Østland (AU), nytt bombepunkt: 
Alle svar på vurderinger av realkompetanse skal foreligge skriftlig. 
 
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.” 
 
 
Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt mot 5 stemmer.” 
 
 
 
 
 
Slutt kl. 21.15 
 
 
 
Referent 
Natasa Duric  


