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REFERAT FRA MØTE 08/14-15 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         
Tid: 4. mars 2015, kl 17:00-21:00 
Sted: Small talk, Ole Johan Dals Hus 
 
Tilstede: 

Fra realistlista: 
1 Anja Maria Aardal  
8 Henrik Sveinsson  
12 Alexander Fleicher 
16 Kristin Hubreid Nygård (vara) 
23 Julie Sørli Paus-Knudsen  
25 Heidrun Elisabeth Lode(vara) 
 
Fra Venstrealliansen: 
2 Kristine-Petrine Olthuis(17:00-19:45) 
10 Ingvil Holthe Enoksen  
14 Sahana Sriskantarajah 
19 Daniel Sandbakken Nilsen(vara) 
26 Jor Hjulstad Tvedt (17:30-) 
 
Fra Sosialdemokratene: 
3 Stian Asbjørnsen (fast vara)  
11 Heidi Bang 
15 Jørgen Larsen 
20 Ingvild Mageli (vara) 
27 Ellinor Gitlesen 
 
Fra Samfunnsviterlista: 
4 Kaja Elisabeth De Ru  
13 Morten Grinna Nordmann (Vara)(18:00-
) 
22 Marja Andreassen (vara) (18:00-) 
 
Fra Liberal liste: 
5 Marthe Oldernes  
17 Ane Drougge Vassbotn 
 

 
 
Fra Internasjonalista 
6 Kristina Klakegg  
18 Rachel Estherhazy 
 
 
Fra Blå liste: 
7 Kåre Sagård (vara) (17:10-) 
21 Marius Myhre (17:10-) 
 
 
Fra Humanistlista 
9 Ikke til stede 
24 Ikke til stede 
 
Fra Studentutvalgene: 
28 Mali Ramsfjell   MNSU  
29 Anders Indregård HFSU 
30 Vivian Amundsen MSU 
31 Ikke til stede  TSU 
32 Turner Jacobs   SVSU 
33 Hanne Jøtne Walsh OSU 
34 Stine Moengen Holst  JSU 

35 Karoline Hovland UVSU 
 
 
Til stede var også:  
Fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: 
100 Marianne K. Andenæs  
101 Torgeir Lebesbye 
102 Knut Frydenlund 
103 Tina Alvær 
104 Runar Mæland 
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Fra kontrollkomiteen: 
105 Josefine Eilsø Nilsen 
106 Christian Strandenæs 
 

Andre:  
107 Simen Eriksen 
108 Anders Langseth 
 

 
130/14-15 Valg av møteledelse og referent     Vedtakssak 
Axel Hvistendahl Nerdrum valgt som ordstyrer og Marte Gravem Isaksen valgt som referent.  
 
131/14-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden    Vedtakssak 
Godkjent 
 
132/14-15 Godkjenning av referat      Vedtakssak 
Godkjent 
 
133/14-15 Godkjenning av valgprotokoller     Vedtakssak 
Ingen valgprotokoller til godkjenning 
 
134/14-15 Ettergodkjenning av oppnevninger    Vedtakssak 
Oppnevninger ettergodkjent. 
 
135/14-15 Digital eksamen (m/ innleder)     Diskusjonssak 
Innleder har dessverre meldt forfall, Runar Mæland (AU) holder innledningen istedenfor. 
Det kom et spørsmål fra 29, 11, 23 og 19, Runar svarte på dette.  
 
Til debatt: 35, 1, 11, 19, 6, 35, 23, 11, 8, 104 
 
136/14-15 Orienteringer       Orienteringssak 
 
Marianne Andenæs legger frem sin orientering.  
Torgeir Lebesbye legger frem sin orientering. 
Knut Frydenlund legger frem sin orientering. 
 Det kom et spørsmål fra 6. Knut svarte på dette.  
Tina Alvær legger frem sin orientering. 
Runar Mæland legger frem sin orientering. 
 
Kaja Elisabeth de Ru legger frem orienteringen fra UiOs landsstyrerepresentanter 
Simen Eriksen legger frem orienteringen for Velferdstinget i Oslo og Akershus 
 
 
137/14-15 NSOs politiske dokument om styring og ledelse (m/ innleder) Vedtakssak 
Anders Kvernmo Langseth (NSO) innleder til saken. Marianne Andenæs innleder til debatten.  
 
Til debatt: 35, 108 (replikk), 103, 8, 102, 19, 108, 101 (replikk), 102, 100, 104, 8, 35(replikk), 8(svarreplikk), 11, 103, 
29(replikk), 102(replikk), 103(svarreplikk), 19, 6, 4, 23, 8, 100 (replikk), 8(svarreplikk), 13, 102 (replikk), 13 
(svarreplikk), 8 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
 
Vedtak om styring og ledelse i UH-sektoren: 
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 Studenter skal ha minst 20 % representasjon i både rådgivende organer og 
tilsetningsutvalg/ansettelseskomiteer/innstillingsutvalg 

 I tilsetningsutvalg/ansettelseskomiteer/innstillingsutvalg skal studenter, undervisnings- og 
forskningsansatte(UF-ansatt), teknisk administrativt ansatte(TA-ansatt) og relevante 
interesseorganisasjoner være representert.  

 Styret ved utdanningsinstitusjonen har overordnet ansvar for et velfungerende LMU og RSA og at innspill 
fra disse får betydning for beslutninger som tas i styret 

 NSO skal ikke mene noe om hvorvidt valgt eller ansatt ledelse er å foretrekke. Det skal være opp til 
institusjonen å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.  

 NSO skal ikke mene noe om hvorvidt ekstern eller intern styreleder er å foretrekke. Det skal være opp til 
institusjonen å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.  

 Om et medlem av et valgt rektorat må fratre sin stilling, skal utlyses nyvalg på hele rektoratet dersom det 
er mer enn 1 år igjen av perioden.  

 Ved ledelsesvalg skal stemmer vektes likt mellom de ulike gruppene: undervisnings- og 
forskningsansatte(UF-ansatt) 33,3 %, teknisk administrativt ansatte 33,3 % og studenter 33,3 %. 

 
Endringsforslag 
Sendt inn av: Henrik Andersen Sveinsson, Realistlista 
Forslag: Stryke setningen om stemmefordelingen "Ved ledelsesvalg..."  
Falt 

 
Sendt inn av: Henrik Andersen Sveinsson, Realistlista 
Forslag: Endring av siste punkt: 
"Ved ledelsesvalg skal studentenes stemmer vektes med 33,3 %."  
Vedtatt 

 

 
138/14-15 English Website       Orienteringssak 
 
Knut legger frem saken.  Spørsmål fra delegat 6 og 19, Knut svarte på dette.  

Vedtak om styring og ledelse i UH-sektoren: 

 Studenter skal ha minst 20 % representasjon i både rådgivende organer og 
tilsetningsutvalg/ansettelseskomiteer/innstillingsutvalg 

 I tilsetningsutvalg/ansettelseskomiteer/innstillingsutvalg skal studenter, undervisnings- og 
forskningsansatte(UF-ansatt), teknisk administrativt ansatte(TA-ansatt) og relevante 
interesseorganisasjoner være representert.  

 Styret ved utdanningsinstitusjonen har overordnet ansvar for et velfungerende LMU og RSA og 
at innspill fra disse får betydning for beslutninger som tas i styret 

 NSO skal ikke mene noe om hvorvidt valgt eller ansatt ledelse er å foretrekke. Det skal være 
opp til institusjonen å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.  

 NSO skal ikke mene noe om hvorvidt ekstern eller intern styreleder er å foretrekke. Det skal 
være opp til institusjonen å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig.  

 Om et medlem av et valgt rektorat må fratre sin stilling, skal utlyses nyvalg på hele rektoratet 
dersom det er mer enn 1 år igjen av perioden.  

 Ved ledelsesvalg skal studentenes stemmer vektes med 33,3 %. 
 
Helheten vedtatt med endringer  
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139/14-15 Reglementsendringer      Vedtakssak  
 
Torgeir Lebesbye legger frem saken. Spørsmål fra 35, Torgeir svarte på dette.  
Saksopplysning fra 35.  
 
#1: Endre «Velferdstinget i Oslo» til «Velferdstinget i Oslo og Akershus» 
Vedtatt 

#2: Endre «den nasjonale studentorganisasjonen» til «Norsk studentorganisasjon» 
Vedtatt 
 
#3: Endre «Universitetets studiekomité» til «Universitetets utdanningskomité» 
Vedtatt 
 
#4: Redaksjonelle endringer for forslag #1-3: Arbeidsutvalget kan gjøre redaksjonelle justeringer ved 
oppdateringer av navn/referanser til organisasjoner. 
Vedtatt 

#5: Fjerne referanse til ansettelser når man omtaler stemmelikhet i parlamentet. 
Vedtatt 
 
#6: Endre «faste komitéer» til «politiske komitéer» 
Vedtatt 

#7: Fjerne referanser til Norsk studentorganisasjons Landsstyre (NSO-LS) 
Utsatt ikrafttredelse: det foreslås at denne endringen skal trer i kraft 1. juli 2015. 
Vedtatt 
 
#8: Fjerne økonomireglementets bestemmelse rundt tildelingsmidler (§1.9) 
Vedtatt 
 
#9: Endre §1.11 til  

Penger fra Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol. Unntak er varekjøp til parlamentets pub under 
fadderuken. 
Forslag vedtatt 
 
#14: Endre §1.11 til 
Penger fra Studentparlamentets budsjett skal ikke gå til alkohol. Unntak er varekjøp til parlamentets pub under 
fadderuken og andre større arrangementer. 
 Forslag falt 
 
#10: Endre §9.2 til 
Det utbetales honorar tilsvarende inntil 13 måneders arbeid. Honoraret gir ikke grunnlag for opparbeidelse av 
feriepenger. 
Vedtatt 
 
#11: Endre §9.4 til 
Arbeidsutvalgets medlemmer får et årlig beløp av sine telefonutgifter dekket av Studentparlamentet. 
Beløpet/-ene fastsettes årlig av Studentparlamentet, og utbetales i desember og juni. 
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Vedtatt 
 
#12: Legge til i §6-1: 

 Fungerende medlemmer av Norsk studentorganisasjons Sentralstyre 

Vedtatt 
 
#13: Endre § 11-1 til: Rapportering 
Representanter som er oppnevnt av Studentparlamentet skal ved slutten av hvert semester levere en 
skriftlig rapport til Arbeidsutvalget. 
Vedtatt 
 
#15: Stemmerett i personvalg for SPSU-representanter 
Endre paragrafer: 
§ 2-3 Stemmerett 
Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. SP-SU-
delegater har stemmerett ved personvalg, gitt at delegatene er valgt i henhold til paragraf 9-3 i valgreglementet. 
Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter. 
 
9-3 Adgang til å stemme i personvalg 

Studentutvalgene velger delegat og varaer til Studentparlamentet på et allmøte. Allmøtet må være offentlig kalt 
inn senest tre uker før møtet. Valgprotokoll må være godkjent av Studentparlamentet. Delegat og varaer kan ikke 
være valgt ved forenklet valg. Valget må følge UiOs valgreglement ved personvalg. 
Forslag falt 

 
140/14-15 Studentkonferansen 2015     Vedtakssak 
 
Runar Mæland innleder til saken.  
 
Framlegg til vedtak: 

 
 
141/14-15 Budsjettprioritering for UiO 2016     Vedtakssak 
 
Tina Alvær innleder til saken.  
 
Til debatt : 19, 102 (replikk), 28 (replikk), 19 (svarreplikk), 100, 23, 103, 29, 4, 102, 8 (replikk), 102 (svarreplikk), 19, 
102(replikk),  103(replikk), 4, 19 (replikk), 4 (svarreplikk), 35, 30, 101, 8, 19, 100 (replikk), 4 (replikk), 
19(svarreplikk), 102, 23. 
 
 
Forslag til vedtak fra AU:  
I forbindelse med vedtak av budsjettet ved UiO for 2016 ønsker Studentparlamentet å fremme følgende forslag i 
prioritert rekkefølge: 
 

1) Fullfinansiering av studentdemokratiet 

Studentparlamentet sluttar seg til hovudanbefalingane i erklæringa frå Studentkonferansen 2015. 
Vedtatt 
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2) Prioritere vedlikehold av bygningsmasse og fysisk læringsmiljø 
3) Operasjonalisering av oppfølgingstiltak fremmet av SAB-arbeidsgruppen for Utdanningskvalitet  
4) Open Access 

 
 
Endringsforslag: 
Sendt inn av: Daniel Sandbakken Nilsen og Jor Hjulstad Tvedt, Venstrealliansen 
Forslag: Legge til punkt 5) Takke nei til de skittne oljepenga  
Falt  
 
Sendt inn av: Karoline Hovland, SUUV 
Forslag: Stryke punkt 2 og 3 
Falt 

 
 
142/14-15 Innkomne resolusjoner      Vedtakssak 
Resolusjon: UiO trenger en åpen teknologisk sandkasse 
Torgeir Lebesbye innleder til saken.  

 
 
 
Resolusjon: Instituttlederordningen på Psykologisk institutt ved UiO 
Kaja de Ru innleder til saken. Det kom spørsmål til saken fra 26, 11, Kaja de Ru svarte på dette.  
Til debatt: 6, 4 (replikk), 101, 11, 19, 4 (replikk) 
Endringsforslag: 
Sendt inn av: Kaja Elisabeth de Ru, SVL 

I forbindelse med vedtak av budsjettet ved UiO for 2016 ønsker Studentparlamentet å fremme følgende 
forslag i prioritert rekkefølge: 
 
Fullfinansiering av studentdemokratiet 
Prioritere vedlikehold av bygningsmasse og fysisk læringsmiljø 
Operasjonalisering av oppfølgingstiltak fremmet av SAB-arbeidsgruppen for Utdanningskvalitet  
Open Access 
 
Helheten vedtatt 
 

UiOs nettsider inneholder mye informasjon om grader og emner som tilbys, som hva de omhandler, påkrevde og 
anbefalte forkunnskaper, praktisk informasjon, pensumlister, forelesningstider og -sted, osv. Dette er 
informasjon som ligger åpent på internett. Den er imidlertid ikke strukturert på en måte som gjør at den enkelt 
kan gjenbrukes. 
 
De senere årene har offentlig etater i inn- og utland i mye større grad gjort ulike former for informasjon de sitter 
på mer tilgjengelig for offentligheten, for eksempel gjennom amerikanske data.gov og norske data.norge.no. 
Ofte legges det ut i form av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett som kan lastes ned, men de mer avanserte 
tjenestene gir utviklere tilgang til informasjonen gjennom et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (En.: 
Application Programmering Interface, API) slik at man alltid har oppdatert data og enkelt kan kombinere 
informasjonen for gjenbruk i andre tjenester eller mobilappikasjoner. 
 
Ved Universitetet i Bergen har man satset på av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett, og som et resultat har 
en tjeneste som automatisk kollisjonssjekker emner og mye mer oppstått gjennom frivillige prosjekter. 
Et API bør derfor etableres, og det bør etableres en tilhørende portal på et godt synlig domene (for eksempel 
data.uio.no) som forklarer bruk og linker til tjenester og applikasjoner som bruker APIet. 
Studentparlamentet ved UiO ber UiO om følgende: 

 UiO må tilgjengeliggjøre informasjon fra sine nettsider på en måte som gjør at studenter og andre 
interesserte kan gjenbruke informasjonen i nye applikasjoner og tjenester. 

 Et API bør lages, og tilbys med en lisens som tilbyr fri gjenbruk for ikke-kommersielle formål. 
 
Vedtatt 
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Forslag: Prinsippet om demokratisk valgt instituttledelse der alle fagmiljøer er likestilte og inkludert må ivaretas på alle UiOs 
institutter  

Vedtatt 

 
 

 
  
Resolusjon: Studentprotestene i Amsterdam 
Karoline Hovland innleder til saken.  
Til debatt: 8, 25, 13 (replikk), 102, 19 
 

Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til instituttstyrets beslutning av 20. januar 2015 om at kun 

profesjonsutdannede psykologer kan bli instituttleder for Psykologisk institutt (PSI). Det diskriminerer en stor 

andel av de ansatte og sender et meget uheldig signal til både ansatte og studenter samt andre fagmiljøer. 

Studentparlamentet er spesielt sterkt bekymret for det prinsipielle og at PSI sitt vedtak vil få negative 

ringvirkninger. Vi frykter at liknende fagmiljøer preget av sterke profesjonskonflikter på UiO eller andre 

utdanningsinstitusjoner kan få inspirasjon til å fatte tilsvarende beslutninger. Studentparlamentet ønsker å sende 

et sterkt og tydelig signal om at det er fullstendig uakseptabelt å ta avgjørelser av denne typen som medfører 

regelrett diskriminering av ansatte eller studenter på samme institutt basert på deres programtilhørighet. 

Studentparlamentet krever svar på hvilke egenskaper psykologer har som gjør dem bedre egnet til å lede et 

institutt enn de med annen bakgrunn, f. eks. organisasjon og ledelse. 

På grunn av den pågående profesjonsstriden er det allerede et betent arbeidsmiljø på PSI. Det er viktig med gode 

arbeidsmiljø på UiO. Vi frykter at vedtaket skaper en ytterligere kløft mellom profesjonsutdannede og de med 

annen utdanning innen psykologi, og dermed dårligere arbeidsmiljø. Vi frykter at dette vil resultere i et dårligere 

læringsmiljø for instituttets studenter. 

Studentparlamentet har stor respekt for nærhetsprinsippet for organisering og styring av universitetet og tar til 

etterretning at beslutningen ble tatt med et formelt demokratisk flertall. Vi vil likevel påpeke at beslutningen har 

en sterkt udemokratisk substans. Studentparlamentet har forståelse for psykologenes behov for å hegne om egen 

profesjon, men dette hensynet legitimerer ikke instituttets beslutning. Det er et paradoks at nettopp psykologer 

har vedtatt en ordning som diskriminerer og kan bidra til et dårligere sosialt og faglig arbeids- og læringsmiljø. 

Studentparlamentet viser til at studentene og deres tillitsvalgte selv reagerer på avgjørelsen og var de eneste som 

stemte imot forslaget. Vi er bekymret for det uheldige signalet beslutningen sender instituttets studenter. 

Studentparlamentet frykter at vedtaket underbygger A- og B-rangeringen av utdanningene på PSI. Dette er sterkt 

kritikkverdig.  

 Med bakgrunn i ovennevnte krever Studentparlamentet at instituttstyret omgjør sin beslutning. 

 Studentparlamentet krever at arbeidsutvalget drøfter saken med sentral ledelse ved UiO og bidrar 

konstruktivt til å få instituttets beslutning omgjort. 

 Prinsippet om demokratisk valgt instituttledelse der alle fagmiljøer er likestilte og inkludert må ivaretas 

på alle UiOs institutter. 

Vedtatt med endringer 
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Endringsforslag: 
Sendt inn av: Karoline Hovland, SUUV 
Forslag: Studentparlamentet støtte studentene i Amsterdams kamp for å hindre nedprioritering av humaniorafagene og sin 

rett til å bli hørt.  
Vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 

Protokolltilførsel fra Venstrealliansen, ved Jor H. Tvedt: 
 
Venstrealliansen vil med dette beklage ovenfor Internationalista at vårt bidrag til valgkampbilaget ble levert 
etter fristen.  
 
Alle demokratiske prosesser er avhengige av å være åpne, og at alle aktører stiller på lik fot. I dette tilfellet 
ble ikke ting gjort som de skulle, og vi legger oss flate.  

I to uker har en gruppe studenter ved Universitetet i Amsterdam protestert mot de stadige kuttene og 

nedprioriteringene av humaniorafagene. Den nyopprettede organisasjonen «Det nye universitetet» brøt seg inn i 

ett av hovedbyggene ved humaniorafakultetet fredag 13. februar. De har siden okkupert bygget i protest mot 

finansieringen og krever radikale demokratiske endringer ved universitetets administrasjon. 

De siste 20-30 åra har høyrere utdanning gjennomgått omfattende strukturelle endringer. Forretningslivets 

markedsprinsipper er gjeldende, og myke fagdisipliner taper terreng og økonomisk støtte sammenlignet med 

harde fagdisipliner som realfagene. Dette er en del av New Public Management-bevegelsen, og har til hensikt å 

effektivisere typiske statlige funksjoner gjennom privatisering og kapitalisering av tjeneste. Målinger og resultater 

blir i fokus fremfor faktisk læring, noe vi også har kjent på i Norge ved innføringen av PISA-testene. 

Etter to uker med protester øker nå støtten til studentene i Amsterdam, særlig etter at universitetsstyret har 

trukket organisasjonen til retten, for å kriminalisere protestene. 

Studentparlamentet støtte studentene i Amsterdams kamp for å hindre nedprioritering av humaniorafagene og 
sin rett til å bli hørt. 
 
Vedtatt med endringer 


