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REFERAT FRA MØTE 07/13-14 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         
Tid:  20. mars 2014, kl 17:00-20:00  
Sted:      Rådssalen, Lucy Smith 
 
  
Tilstede: 
Realistlista: 
Følgende representanter var tilstede: 

1  Kristina Erikstad Sæterdal 

8  Madeleine Sjøbrend 

11  Henrik Andersen Sveinsson 

16  Heidrun Elisabeth Lode 

21  Alexander Fleicher 

24  Håkon Beckstrøm 
 
Venstrealliansen: 
Følgende representanter var tilstede: 

2  Daniel Sandbakken Nilsen 

9  Ikke tilstede 

12  Mikkel Haugen 

18  Hilse Mari Syverstad Vik 

23  Celestina Da Silva Cavalcante Correia 
 
Sosialdemokratene : 
Følgende representanter var tilstede: 

3  Marianne Knutsdotter Andenæs 

10  Emilie Wold 

14  Håkon Sandbakken 

20  Knut Frydenlund 
26  Helena Lauvrak 

 
SV-Lista : 
Følgende representanter var tilstede: 

6  Ikke tilstede 

17  Mats Andreas Danielsen 

27 
 

Marja Liisa Andreassen 
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Humanistlista : 
Følgende representanter var tilstede: 

4  Ikke tilstede 

13  Marie Samuelsen 

22  Ikke tilstede 
 
Liberal Liste  
Følgende representanter var tilstede: 

7  Eirik Sti 

19  Christian Apuzzo 
 
Blå liste: 
Følgende representanter var tilstede: 

5  Amit Ighani 

15  Tina Andersen Alvær 

25  Kåre Sagård 
 
 Studentutvalgsrepresentanter  
Følgende representanter var tilstede:   

28 MNSU Robin Orre Svennungsen 

29 HFSU Ivo Kantardjiev 

30 MSU 
 31 TSU  

32 SVSU Ingvild Finsrud  

33 OD Hanne Jøtne Walsh 

34 JSU  

35 UVSU Karoline Hovland 
 
Tilstede var også:  
Fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Velferdstinget og andre: 

100 SPAU Gabrielle L. Gjerdset 

101 SPAU 
 102 SPAU 
 103 SPAU Martin Uleberg 

104 SPAU Amanda Schei 

105 KK Torgeir Lebesbye 

107 
KK 
KK Johan Tunestam (19:00-ut møtet) 

108 VTAU 
Vetle Bo Saga 
Morten Grinna Normann 

 NSO André Almås Christiansen 

    
Ved opprop  kl. 17.20 var det 27 representanter tilstede. Møtet kunne settes. 

 
 
 
 
090/13-14 Valg av møteledelse og referent 
 
Odrstyrer: Torkil 
Referent: Marte 
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Vedtatt 
 
091/13-14 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 
Godkjent 

 
090/13-14 Valg av møteledelse og referent    
091/13-14 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
092/13-14 Godkjenning av referat     
093/13-14 Godkjenning av valgprotokoller     

 094/13-14 Orienteringer      
 

095/13-14 UiOs tverrfakultære satsing:  Unpacking the Nordic Model     
096/13-14 Realistlista: Integrer utdanningene i de tverrfakultære satsningene! 
097/13-14 Vervfordeling i AU    
098/13-14 Fadderuka – hvordan forplikte instituttene    
099/13-14 Stemmerett til Studentutvalgsrepresentantene  
100/13-14 Mer engelskspråklig informasjon i studentlivet     
 
101/13-14 Innkomne resolusjoner     

   Eventuelt 
   Møtekritikk 
 
Merknad fra Karoline fra SUUV – har ikke fått innkalling. 
 

Fullt 
navn Liste Saksnummer Type forslag Endringsforslag Vedtak 

SVL SVL 91 
Ny resolusjon, sendt inn 
etter fristen 

Nei til nedleggelse av 
Bachelorprogrammet Europastudier Vedtatt 

 
 

Dagorden er vedtatt med endringer og merknad 

 
092/13-14 Godkjenning av referat     
 
Godkjent 
 
 
093/13-14 Godkjenning av valgprotokoller     
 
Ikke mottatt valgprotokoll fra OSU. Kontrollkomiteen innstiller på at Hanne fra OSU får tale- og forslagsrett.  
 
Vedtatt.  
 
094/13-14 Orienteringer      

 

 Gabrielle Gjerdset la frem sin orientering. 
o Det kom et spørsmål til orienteringen.  

 Eva Holthe Enoksen er ikke tilstede. 

 Ådne Hindenes er ikke tilstede. 

 Amanda Schei la frem sin orientering.  

 Martin Uleberg la frem sin orientering. 
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 Læringsmiljøutvalget har skriftlig orientering. 

 Landsstyret i NSO orienterer ved Gabrielle L. Gjerdset 

 Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) orienterer ved Morten  

 NSO orienterer ved André Christiansen 
Det åpnes for debatt.   
 
Studentparlamentet anser seg som orientert. 
 
 
095/13-14 UiOs tverrfakultære satsing:  Unpacking the Nordic Model  
Gabrielle innleder saken 
 
Forslag til vedtak fra AU: 
 

Studentparlamentet meiner: 
- det er viktig at studentane er representerte i styringsgruppa for den nye satsinga.  
- satsinga vedkjem studentane i stor nok grad til at gruppa bør ha 20 prosent studentrepresentasjon. 
- Student-, fag- og programutval bør inkluderast i det vidare arbeidet.  
- Det skal opprettast ein portal for satsinga der studentar kan få informasjon om moglege bachelor- og 
masteroppgåver som ligger innanfor satsinga.  
 
Vedtatt 

 
 
096/13-14 Realistlista: Integrer utdanningene i de tverrfakultære satsningene! 
 
Madeleine Sjøbrend innleder 
 

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet mener:  
● At det skal tilbys en 40-gruppe innenfor de tverrfakultære satsingene som kan integreres i alle 
bachelorgrader ved UiO 
● At det innenfor alle de tverrfakultære satsingene skal tilbys minst 10 studiepoeng på masternivå 
som er åpent for alle studenter 

 

Fullt navn Liste Saksnummer Type forslag Endringsforslag Vedtak 

Christina 
Teige Apuzzo 

Liberal 
liste 96 Strykningsforslag 

Siste kulepunkt.  
 
(10 sp som kan integreres i alle 
mastergrader)  Falt 

Christina 
Teige Apuzzo 

Liberal 
liste 96 Endringsforslag 

Fra: "At det innenfor alle de tverrfakultære 
satsingene skal tilbys minst 10 studiepoeng 
på masternivå  
som er åpent for alle studenter " 
 
Til: "At det innenfor alle de tverrfakultære 
satsingene skal tilbys minst 10 studiepoeng 
på masternivå." Vedtatt 

 

Vedtak 
Studentparlamentet mener:  
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● At det skal tilbys en 40-gruppe innenfor de tverrfakultære satsingene som kan integreres i alle 
bachelorgrader ved UiO 
● At det innenfor alle de tverrfakultære satsingene skal tilbys minst 10 studiepoeng på masternivå 

 
 
 
097/13-14 Vervfordeling i AU    
Martin innleder. Det kom ett spørsmål til innledningen. Martin svarte på dette.  
 
 
Endringsforslag til Reglement for studentparlamentet 

Dokument: Reglement Paragraf: §8-2 Fra: Arbeidsutvalget 
Opprinnelig tekst: 
 
§ 8–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget:   
 
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder, internasjonalt ansvarlig og studie- og 
forskningsansvarlig blant disse.  
 
Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.  
 
Leder sitter i kraft av sitt verv i den nasjonale studentorganisasjonens Landsstyre, nestleder sitter 
som første vara. 
 
Studie- og forskningsansvarlig sitter i kraft av sitt verv i Universitetets studiekomité. En plass i 
Læringsmiljøutvalget reserveres til Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget 
konstituerer seg selv.  
 
Forslag: 
 
§ 8–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget:   
 
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder, informasjonsansvarlig og studie- og 
læringsmiljøansvarlig blant disse. 
  
Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.   
 
Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv og skal blant medlemmene velge nestleder, 
økonomiansvarlig og øvrige internkonstituerte verv. Blant de to Universitetsstyrerepresentantene 
skal det velges en forskningsansvarlig og en internasjonalt ansvarlig. 
 
Leder sitter i kraft av sitt verv i den nasjonale studentorganisasjonens Landsstyre, nestleder sitter 
som første vara. 
 
Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i kraft av sitt verv i Universitetets studiekomité og i 
universitetetes lærngsmiljøutvalg.  
 
Innstilling: 
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Kontrollkomitéen innstiller på at forslaget kan vedtas. 
 

Forslag vedtatt 

 
Endringsforslag til: Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
 

Dokument: Arbeidsbeskrivelse 
for studentparlamentets 
arbeidsutvalg 

Paragraf: § 3–1 
Internkonstituering av 
Arbeidsutvalget 

Fra: Arbeidsutvalget 

Opprinnelig tekst: 
§ 3–1 Internkonstituering av Arbeidsutvalget  
- Nestleder  
- Økonomiansvarlig  
- Læringsmiljøansvarlig  
- Likestillingsansvarlig  
- Valgansvarlig 

Forslag: 
§ 3–1 Internkonstituering av Arbeidsutvalget  
- Nestleder  
- Økonomiansvarlig  
- Mediaansvarlig 
- Likestillingsansvarlig  
- Miljøansvarlig 
- Valgansvarlig 
- Fadderukeansvarlig 
 
§3-2 Internkonstituering av Universitetsstyrerepresentantene 

- Forskningsansvarlig 
- Internasjonalt ansvarlig 

 
Som konsekvens av ny §3-2 endres de øvrige paragrafer for å gjøre plass til denne 

 
Innstilling: 
Kontrollkomitéen innstiller på at forslaget bør vedtas dersom forslag 1 vedtas. Dersom forslag 1 faller, 
innstiller kontrollkomitéen på at dette forslaget ikke bør vedtas. 
 

Forslag vedtatt 

 
Forslag til vedtak:  
 
Endringene trer i kraft fra og med Studentparlamentsperioden 2014/15   
 

Vedtak:  
Alle endringer vedtatt og det trer i kraft neste konstituering. 

 
098/13-14 Fadderuka – hvordan forplikte instituttene    
Martin innleder.  
 

Martin Uleberg AU 98 Endringsforslag Gjøre om saken til en vedtaksak Falt 
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Studentparlamentet diskuterer og Martin oppsummerer. 
 
099/13-14 Stemmerett til Studentutvalgsrepresentantene  
 
Dokument: Reglement for Studentparlamentet ved UiO 
Paragraf: §23 
Fra: Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (SUUV) 
 
Opprinnelig tekst: 
§ 23 Stemmerett 
Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. 
SPSUdelegater har ikke stemmerett ved personvalg. Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn 
med fulle rettigheter. 
 
Forslag: 
§ 23 Stemmerett 
Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. Dersom 
representanten ikke kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter. 
 
Innstilling: 
Kontrollkomitéen innstiller på at forslaget kan vedtas. 
 

Forslaget har falt.  

 
100/13-14 Mer engelskspråklig informasjon i studentlivet     
Amanda innlder 
 
Forslag til vedtak 

Studentparlamentet mener at: 
- det bør opprettes et eget punkt i kriteriene til Kulturstyret som stiller krav om at arrangementer som  
støttes av Kulturstyret må annonseres på både norsk og engelsk  
- det bør opprettes en egen pott for internasjonaliseringsmidler på UiO 
- det skal være informasjon tilgjengelig om Studentparlamentets arrangementer og kampanjer bade på 
norsk og engelsk 
- den engelske versjonen av Studentparlamentets nettsider skal oppdateres jevnlig 

 

Christina 
Teige Apuzzo 

Liberal 
liste 100 Endringsforslag 

Det bør opprettes et eget punkt i kriteriene til 
Kulturstyret som stiller krav om at arrangementer  
som støttes av Kulturstyret må annonseres på både 
norsk og engelsk  
 
Endres til  
 
Det bør opprettes et eget punkt i kriteriene til 
Kulturstyret som stiller krav om at arrangementer 
som går på engelsk og støttes av Kulturstyret må 
annonseres på begge språk.  falt 

Håkon 
Beckstrøm Realistlista 100 Strykningsforslag Stryke første kulepunkt falt 
 

Vedtatt.  
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101/13-14 Innkomne resolusjoner  
 
Resulosjon A 
 
Forslag til vedtak: 

- Studentparlamentet oppfordrer Universitetet i Oslo til å ta opp antikorrupsjon i Global Citizen-

forelesningene 

- Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo stiller seg bak antikorrupsjonsarbeidet til ISFiT 2015 og 

vedlagte resolusjonstekst 

 

Resolusjonstekst fra ISFiT 
 
Studentparlamentet ved UiO mener kunnskap om korrupsjon blant studenter i Norge bør økes. Norske 
studenter ender ofte opp i sjefsposisjoner der de forvalter store pengesummer, enten i næringslivet eller i 
offentlig forvaltning. Bedre kunnskap om og holdninger til korrupsjon vil gjøre studentene bedre rustet til å 
forvalte midler, ta økonomiske beslutninger og unngå gråsonetilfeller. 
 
Korrupsjon er skadelig for samfunnet og fører til beslutninger som kan ha negative økonomiske og 
operative konsekvenser for bedrifter som rammes. Dessuten er det ulovlig, enten korrupsjonen skjer i 
Norge eller i utlandet. Norske bedrifter bør derfor jobbe aktivt for å forebygge korrupsjon. Flere bedrifter 
arbeider allerede med antikorrupsjonsprogrammer som innebærer opplæring, trening, rapportering og 
kontroll.  Å styrke kunnskap og holdninger hos norske studenter vil forberede dem på utfordringene de vil 
møte når de kommer i jobb. Denne kompetansen vil også telle positivt på jobbmarkedet. 

 

Forslaget er vedtatt 

 
Reulosjon B 
 
Nei til nedleggelse av Bachelorprogrammet Europastudier 
 
Den 20. Mars ble det vedtatt i fakultetsstyret ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet at Bachelorprogrammet 
Europastudier skal legges ned.  
 
Programutvalget for Europastudier ser på en nedleggelse av BA-programmet Europastudier som en 
feilprioritering og et steg i feil retning. Norges forhold til EU og andre Europeiske land blir stadig viktigere, og det 
er viktig at UiO som landets fremste utdanningsinstitusjon utdanner kandidater med inngående kompetanse på 
dette området. En eventuell nedleggelse av europastudier vil med andre ord være et skritt i feil retning.  
 
UiO sier i strategi 2020 at man skal satse på tverrfaglige programmer. Da fremstår det som merkelig at man 
allikevel velger å legge ned et av disse uten først å forsøke å forbedre det. Universitetet har et av Norges fremste 
forskningsmiljøer innenfor europakunnskap (ARENA), en mulig løsning vil være å få en tettere kopling opp mot 
dette. Samtidig så kan UiO gjøre et langt bedre rekrutteringsarbeid inn mot fremtidige studenter for å øke 
søkertallene.  
 
Bachelorprogrammet Europastudier har et stort faglig potensial og et godt studiemiljø, hvor det da burde bevares 
og forbedres, ikke fjernes.  
 

Forslag til vedtak:  
- Studentparlamentet stiller seg bak resolusjonsteksten. 
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Marja Liisa 
Andreassen 

Samf. 
vit. 
lista 

SP 
102/13-
14 Endringsforslag 

Endre "Forslag til vedtak" fra "-Studentparlamentet 
stiller seg bak resolusjonsteksten" til "-
Studentparlamentet stiller seg bak intensjonen i 
resolusjonsteksten, og ønsker ikke å legge ned 
Bachelorprogrammet i Europastudier".  vedtatt 

 

Forslag til vedtak falt 

 
 

-  
- Møtekritikk 
- Neste år - et møte uten bråk? 
- Bra møte, fint møte 
- Gode tilbakemeldinger på LMD 
- Gode sakspapirer i år 
- Hurra for brus 
- Bra å reise rundt. 
- Kult om den kommende informasjonsansvarlig kan spare oss for valgprotokollrot. 

Kommunikasjon<3 
- Listene må bli flinkere til å forberede seg på debatt 
- VI er glad for å ha OSU tilbake<3 
- Bruk parlamentet mer 
- Henrik er skikkelig skikkelig skikkelig fornøyd med AU <3 
- Vær mer kresen på møtelokalet 
- Trygt AU = trygt parlament <3 
- Informasjon alfa og omega 
-  


