
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 

 
 

Møte nr. 5 for Studentparlamentet 16/17 

 

 

Torsdag 19.01.2017 

Auditorium 2, Georg Sverdrups hus 

Universitetet i Oslo 

 

 

 

 

 

NAVN:…………………………………………………….………… 
 

 

  



2 
 

TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

    

 

 

2. INNKALLING TIL MØTE 04/16-17 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         

Tid: Torsdag, 19.01.2017, kl 17:00-21:15 

Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups hus 

 

Kl:   SAKNR. SAKSTITTEL      SAKSTYPE 

17:00  080/16-17 Valg av møteledelse og referent    

081/16-17 Godkjenning av innkalling 

082/16-17 Godkjenning av dagsorden 

083/16-17 Godkjenning av referat  

084/16-17 Godkjenning av valgprotokoller  

085/16-17 Orienteringer 

086/16-17 Orientering fra komitéene 

   

17:45   087/16-17 Arbeidsmarkedsundersøkelsen   Diskusjonssak         

18:00  088/16-17 Ettergodkjenning av oppnevninger   Vedtakssak  

18:10   089/16-17 Vedtekter      Vedtakssak         

 

18:40   Pause 

 

18:55   090/16-17  Valg av NSO-delegater    Vedtakssak  

19:15  091/16-17 Studiekvalitet      Vedtakssak 

19:45  092/16-17 Resolusjoner      Vedtakssak 

20:10  093/16-17 Budsjettprioriteringer for UiO   Vedtakssak 

20:35  094/16-17 Fraksjonsstøtte     Vedtakssak 

 

21:00    Møteslutt 

    Eventuelt 

    Møtekritikk 

    

Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før 

tirsdag 17. januar kl. 11.00 til line.willersrud@studentparlamentet.uio.no  

 

Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man 

selv kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Line på tlf. 22 85 70 44 eller 

send e-post til line.willersrud@studentparlamentet.uio.no 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Hans Christian Paulsen 

Leder i Studentparlamentet ved UiO  

mailto:line.willersrud@studentparlamentet.uio.no
mailto:line.willersrud@studentparlamentet.uio.no
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SAK  INNHOLD 1 

  2 

080/16-17 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

   4 

081/16-17 GODKJENNING AV INNKALLING  5 

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 6 

      7 

082/16-17 GODKJENNING AV DAGSORDEN 8 

 9 

083/16-17 GODKJENNING AV REFERAT 10 

  SP-møte nr. 3 11 

 12 

  Referatet finner du på:  13 

  http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/sp-moeter/2016-17/referater/ 14 

       15 

084/16-17 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 16 

  For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må 17 

valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på 18 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 19 

http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/sp-moeter/2016-17/referater/
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SAKSNUMMER:  SP 085/16-17 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

 

ORIENTERINGER 20 

 21 

 22 

ORIENTERING FRA LEDER, HANS CHRISTIAN PAULSEN 23 

 24 

 25 

Leder 26 

Jeg avsluttet forrige orientering med at vi skulle presentere automatisk begrunnelse på eksamen og 27 

engelskspråklig bachelorgrad for henholdsvis utdanningskomiteen og dekanmøtet i desember. 28 

Utdanningskomiteen er møtet for studiedekaner (nestledere av fakultetene med studieansvar), mens 29 

dekanmøtet er møtet for dekanene (ledere for fakultetene).  Begge møtene gikk bedre enn forventet. 30 

Studiedekanene fikk i oppgave fra prorektor Ragnhild Hennum å se etter programmer hvor det kunne 31 

passe å gjøre et pilotprosjekt på automatisk begrunnelse på eksamen, og se om det gir økt effektivitet 32 

nå som nesten hele UiO gjennomfører eksamen digitalt. Når det gjelder engelskspråklig bachelorgrad 33 

var dekanene veldig positive, spesielt dekanene fra Det matematisk og naturvitenskapelige fakultet og 34 

Det medisinske fakultet. Dekan ved førstnevnte mente at det kunne være på plass allerede til studiestart 35 

2018.  36 

 37 

Handlingsplanspunkter:  38 

4. Studieporteføljen må revideres for å tilpasses dagens samfunn. Bachelorgraden må omstruktureres for 39 

å gi studenter større frihet og kvalifisere til en bredde av masterprogrammer. Alle studier skal ha 30 frie 40 

studiepoeng samlet i et semester. De integrerte mastergradene bør styrkes. 41 

 42 

Vi har drøftet det med begge rektorteamene som stiller til valg, ettersom dette er et langsiktig prosjekt 43 

og passer best at startes med i neste rektorperiode. Debatten bør uansett løftes av oss i inneværende 44 

periode, og jeg jobber med et lengre leserinnlegg om det. 45 

  46 

5. UiO må implementere et meritteringsstystem som premierer undervisning 47 

 48 

Vi avventer stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som skal komme medio januar.  49 

 50 

9. UiO må sørge for at flere vurderingsformer enn avsluttende eksamen tas i bruk for emner der dette er 51 

hensiktsmessig. 52 

 53 

At tilbakemelding på vurdering gjennom hele semesteret er viktig er noe vi får tilbakemelding på når vi 54 

fremmer automatisk begrunnelse på eksamen. En styrking av hele læringsløpet er noe jeg tror blir viktig 55 

i etterkant av Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, og derfor noe som vil få økt fokus fra 56 

vår side på i starten av 2017.  57 

 58 

 59 

 60 

 61 
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ORIENTERING FRA NESTLEDER/STYREREPRESENTANT, VEBJØRN ANDERSSON 62 

 63 

Nestleder 64 

Etter SP-møtet deltok jeg på et lengere opphold på Svalbard sammen med flere andre 65 

studentdemokratier. Formålet med møtet var å knytte sterkere kontakt mellom ulike 66 

studentdemokratier, og bli bedre kjent med studentdemokratiet ved Universitetssenteret på 67 

Svalbard (UNIS) hvor blant annet flere studenter fra UiO oppholder seg. Ettersom landsmøtet til 68 

Norsk studentorganisasjon nærmere seg, har jeg brukt tid på å planlegge våren opp mot 69 

landsmøtet. Ønsket er å få en ryddig og oversiktlig prosess for Studentparlamentet og 70 

delegasjonen som sendes. På dette møtet vil delegasjonen bli valgt, og videre organisering opp 71 

mot landsmøte vil prege starten av dette semesteret.  72 

 73 

Økonomiansvarlig 74 

Etter vedtektsdebatt har jeg jobbet videre med de økonomiske rammene rundt enkelt 75 

vedtekstforslag som innebærer endret økonomisk situasjon for Studentparlamentet. Jeg har hatt en 76 

løpende dialog med ledelsen og administrasjonen ved UiO sentralt for å sikre en god og 77 

forutsigbar endring av tilskudd gitt vedtak fra dette parlamentsmøtet. Vi har også fått 78 

tildelingsbrevet for 2017 over de økonomiske midlene Studentparlamentet bevilges, inntil ny avtale 79 

er på plass. Den viser en differanse på 900 kr fra det jeg budsjetterte med, noe som medfører at 80 

revidering av budsjettet ikke trengs på bakgrunn av denne tildelingen.  81 

 82 

Forskning 83 

Intet nytt å meddele. 84 

 85 

Universitetsstyret  86 

6. desember var det siste møte i universitetsstyret før jul, og blant annet var problemstillingen 87 

knyttet til studieprogresjon et tema. Vi ble orientert fra fakultetene Matematisk-Naturvitenskaplige 88 

og Humanistiske om dere problematikk og tilnærming til studieprogresjon. Det var interessant, da 89 

det var tydelig at problematikken både er lik og ulike på forskjellige steder innad i UiO. Videre er 90 

det planlagt en større sak knyttet til studieprogresjon 7. februar. Det blir derfor veldig spennende å 91 

følge med på saken om studieprogresjon som skal opp på dette SP-møte. 92 

 93 

HP-punkter 94 

3. UiO må sørge for psykososialt veiledningstilbud for alle studenter. Alle studenter skal bli tilbudt 95 

veiledningssamtaler i løpet av første studieår: 96 

Har knyttet problemstillingen opp til saken om studieprogresjon gjennom arbeidet med saken, og 97 

vil være et naturlig å spille inn der denne problematikken tas opp. Bedre veiledningstilbud vil få 98 

større fokus i halvåret som kommer, og har begynt å legge strategi for videre politisk arbeid.  99 

 100 

6. Alt pensum skal være tilgjengelig digitalt for studenter, og kompendier skal kun printes ut ved 101 

forespørsel. Før det skjer skal pensum være tilgjengelig gratis på biblioteket. Forelesninger og foredrag 102 

skal, der det er mulig og hensiktsmessig, gjøres tilgjengelig for studentene digitalt gjennom for 103 

eksempel podcast: 104 

Denne saken vil være noe som studie- og forskningskomiteen vil jobbe med, og det er planlagt et 105 

større arbeid knyttet til å øke bruken av podcast i undervisningen ved UiO. 106 

 107 

8. UiO må intensivere arbeidet med å etablere og forbedre fysiske læringsarealer hvor studenter kan 108 

arbeide alene og i grupper: 109 
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Vi har drøftet det fysiske læringsmiljøet med ledelsene, og blant annet diskutert hvordan studenter 110 

skal tas med i prosesser som omhandler fysiske læringsarealer for studenter. Videre skal det jobbes 111 

med serviceserklæringen mellom UiO og studenter i læringsmiljøutvalget, der har/vil vi spille inn at 112 

studenter skal være delaktig i utformingen av de fysiske læringsarealene.  113 

 114 

 115 

ORIENTERING FRA KOMMUNIKASJON- OG INTERNASJONALT ANSVARLIG, KRISTINA 116 

KLAKEGG  117 

 118 

 119 

Kommunikasjon 120 

Jeg har tatt meg en 3-ukers lang ferie til Buenos Aires, det var veldig deilig. Det har ført til at jeg 121 

kun har hatt en full arbeidsdag i 2017 i skrivende stund. Dette semesteret kommer jeg til å opp-122 

prioritere kommunikasjon- og promoteringsarbeid, og nedprioritere internasjonalt, hovedsakelig 123 

grunnet forberedelsene til valget. Jeg har hatt fruktbare møter med SiO Foreninger som har gitt oss 124 

veiledning på hvordan nå ut til forskjellige målgrupper på en bedre måte. Gjennom møtene har jeg 125 

gjort med planer og tanker for kommunikasjonsarbeidet i dette semesteret. Januar og februar vil 126 

bli preget av en still til valg-kampanje i eksisterende og nye lister. Jeg velger å sette mer fokus på 127 

rekrutteringsarbeidet til listene i form av standvirksomhet, et rekruteringsarrangement og 128 

promoteringsfilmer. Men til dette trenger vi listenes hjelp, så følg med på listeleder-chat, epost og 129 

SP-gruppen på Facebook. 130 

 131 

Før jul var jeg aktiv i promoteringsbiten av be-om-begrunnelse kampanjen vår. AU var på 132 

erfaringsutvekslingstur til SP UiB der jeg fikk masse tips til promotering. Ellers har jeg forberedt 133 

med til promkom møte som kommer til å bidra i planlegging- og gjennomføring av 134 

promoteringsarbeidet fram mot valg. Neste uke har jeg et møte med sosiale medier UiO (sosiale 135 

medier gurus) der jeg skal få veiledning i sosiale medier tips and tricks, så gleder meg til det. 136 

Hadde vært fint å ha dem med på AU overlappen.  137 

 138 

Internasjonalt 139 

Før jul deltok jeg på et par møter i styrings- og arbeidsgruppa nedsatt av rektor for å få flere 140 

studenter til å dra på utveksling. Jeg har jobbet med å samle innspill fra studenter i ulike Facebook 141 

grupper om hindringer for at studenter reiser på utveksling. Diskusjonene i styrings- og 142 

arbeidsgruppa har vært fruktbare. Videre har det vært møte i Internasjonalt Komite til NSO. Vi har 143 

ferdigstilt våre forslag til revidering av internasjonal plattform, som er én av to plattformer som skal 144 

opp på LM i mars for dere som skal dit.  145 

 146 

Når det gjelder kampanjeutvalget til SAIH har vi kommet fram til et kreativt konsept som slippes i 147 

mars for kampanjen. Målet med kampanjen er å utvide students at risk til andre nordiske og 148 

europeiske land. 12.01 skal jeg ha første møte i valgkomiteen til ISU, blir spennende å sette strategi 149 

på hvordan rekruttere bredt og dyktige folk til nasjonale stillinger.  150 

 151 

Handlingsplanspunkter  152 

15. UiO må opprette minst ett bachelorprogram undervist i sin helhet på engelsk: 153 

Vi ble invitert til dekanmøte i desember for å presentere forslaget vårt. HC holdt et innlegg og 154 

responsen var meget bra blant majoriteten av dekanene. De gav oss innspill til hvilke fagmiljøer på 155 

de ulike fakultetene som kan være relevante. Matematisk naturvitenskapelig fakultet sier at de 156 

økende grad har emner på bachelornivå på engelsk og at det kan være realistisk for noen 157 
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fagmiljøer å få engelske bachelorgrader innen 2018! Uten å ha gått langsiktig til verks på videre 158 

strategi så blir nok steget videre å snakke med de relevante fagmiljøene.  159 

 160 

16. Studentparlamentet skal jobbe for å reforhandle avtalen mellom SP og UiO om  161 

studentutvalgene for å sikre likere vilkår for studentmedvirkning ved fakultetene: 162 

Jeg har jobbet med å samle høringsinnspill fra de ulike studentutvalgene på hva de ønsker å få 163 

reforhandlet hva gjelder godtgjørelse, medvirkningsmuligheter og andre goder. På SULF møtet før 164 

jul ble SULF enige om en felles pakke som HC pitchet på det siste rektoratmøte før jul, som jeg ikke 165 

kunne være tilstede på grunnet ferie. Vi venter på behandling fra administrasjonen. UH-loven sier 166 

at institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en 167 

tilfredsstillende måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom 168 

institusjonen og det øverste studentorgan (§ 4-1.Studentorgan) 169 

 170 

 171 

ORIENTERING FRA MILJØANSVARLIG/STYREREPRESENTANT, KRISTINE OLTHUIS 172 

 173 

 174 

Konferanseansvar 175 

Jeg jobber med Tillitsvalgtkonferansen 2017 som finner sted 15. februar.  176 

 177 

Universitetsstyrerepresentant 178 

Se Vebjørns orientering om universitetsstyret. 179 

 180 

Handlingsplanpunkter 181 

7. UiO skal aktivt jobbe for å få på plass en læringsmiljølov for studenter: 182 

Jeg har lagt grunnlaget for et politisk dokument som utdyper våre krav til en læringsmiljølov. Jeg 183 

venter også spent på Studentombudets årsrapport som kommer i slutten av måneden som vil gi 184 

noen indikasjoner på hvor de aktuelle problemstillingene ligger med hensyn til studenters 185 

rettssikkerhet.  186 

 187 

10. UiO må forsterke og oppdatere sine etiske retningslinjer for fondsforvaltning og 188 

næringslivssamarbeid. UiO skal trekke seg ut av fossil energi og nye investeringer skal stimulere til 189 

grønn vekst og sosial likhet. Retningslinjene må gjøres lett tilgjengelig for studentene. 190 

På dette punktet har vi langt på vei fått gjennomslag. Det gjenstår nå kun å følge opp prosessen og 191 

sørge for at retningslinjene gjøres lett tilgjengelig for studentene. 192 

 193 

11. UiO må lage en strategi for et grønnere universitet. 194 

Jeg sitter i referansegruppa som jobber med universitetets miljøstrategi for eiendomsforvaltning. 195 

Dette er et spennende arbeid innenfor et viktig område av universitetets drift. Jeg tolker imidlertid 196 

punktet utvidende og vil bruke arbeidet med denne strategien som bakgrunn for å legge 197 

ytterligere press på universitetsledelsen for å få på plass en mer helhetlig strategisk satsning.  198 

 199 

12. UiO må fjerne alle parkeringsplasser på campus som ikke er høyst nødvendige og gjøre 200 

nåværende parkeringsplasser om til rekreasjonsområder eller studentboliger. 201 

Jeg er i gang med et innlegg om luftkvaliteten på campus. Dette punktet vil få mer 202 

oppmerksomhet i løpet av dette semesteret og jeg vil samarbeide med miljøkomiteen om å løfte 203 

saken. 204 

 205 
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13. UiO må sørge for at det utarbeides miljørapporter for hvert enkelt fakultet. 206 

På dette punktet er neste steg å få med fakultetene på laget, først og fremst som miljøfyrtårn. 207 

Universitetet sentralt har lagt til rette for at fakultene skal kunne bli miljøfyrtårn, men avgjørelsen 208 

ligger lokalt. Jeg har en del møter med aktuelle samarbeidspartnere og håper på positiv respons. 209 

 210 

 211 

ORIENTERING STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, INGVILD LEREN STENSRUD 212 

 213 

 214 

Studie og læringsmiljøansvarlig  215 

I samarbeid med Vebjørn har vi ferdigstilt saken om studieprogresjon som har blitt lagt frem for 216 

studie og forskningskomiteen og arbeidsutvalget.  217 

- Jeg har planlagt og avholdt det første studie- og forskningskomitémøte.  218 

- Det har vært et utdanningskomitémøte siden sist, hvor studiebarometeret, utveksling og 219 

praksisplasser var sentrale saker.  220 

-  Jeg har vært i et møte med arbeidsgruppen for skikkethet. De forbereder seg til å levere et 221 

førsteutkast av rapporten til utdanningskomitéen.  222 

- 14. desember ble det lagt frem an arbeidslivs rapport som har blitt utført på vegne av UiO. 223 

Sammen med rektor var jeg med å kommentere på rapporten. Den ble også diskutert i det 224 

påfølgende møte i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) hvor jeg sitter.   225 

 226 

Likestilling 227 

17. januar avholder studentparlamentet den første kvinnekvelden noen sinne. Tema for samlingen  228 

er debatt og vi får en innledning fra styreleder i SiO Gaberielle Legrand Gjerdset. Jeg håper dette er 229 

noe som får god mottakelse. Planen er å arrangere flere slike arrangementer i løpet av 230 

vårsemesteret. 231 

 232 

Handlingsplanspunkter  233 

1. UiO må styrke tilretteleggingstilbudet for studenter, og det må opprettes et sentralt 234 

kompetansesenter rettet mot studenter og andre som jobber med tilrettelegging:  235 

12 desember ble planene om og igjennom tilretteleggingstilbudet på UiO lagt frem for  236 

utdanningskomiteen. Jeg har blitt invitert til å sitte i styringsgruppa.  237 

 238 

2. UiO må sørge for automatisk individuell begrunnelse på eksamen, som fremmer læring, for alle 239 

studenter ved UiO: 240 

-  Det har blitt gjennomført en husk og be om begrunnelse kampanje før jul hvor både AU og 241 

promoteringskomiteen har bidratt.  242 

- Hans Christian og jeg har vært i møte med ledelsen på SV angående det å ha et 243 

pilotprosjekt for automatisk begrunnelse.  244 

 245 

14. UiO må styrke og følge opp sin rekrutteringsstrategi for å sikre bred og balansert rekruttering 246 

til alle studier ved UiO: 247 

-  Dette handlingsplanspunktet har kommet i skyggen av automatisk begrunnelse.  248 

-  Som nevnt i tidligere orienteringer er strategien å gjøre forberedende arbeid til 249 

revideringen av handlingsplanen for likestilling som vil skje i slutten av 2017.  250 



9 
 

SAKSNUMMER:  SP 086/16-17 

SAKSTITTEL:    Orientering fra komitéene 

SAKSANSVARLIG:        Komitéledere  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

 

ORIENTERING FRA KOMITÉENE 251 

 252 

 253 

ORIENTERING FRA PROMOTERINGSKOMITÉEN 254 

Før jul bidro promoteringskomiteen i kampanjen for å oppfordre studenter til å be om 255 

begrunnelse. Siden den tid har komitéen avtalt det første møtet for 2017 og komitéleder har 256 

forberedt sakspapirer til møtet. Komitéen skal diskutere still til valg kampanjen der målet er å 257 

rekruttere studenter til listene og oppfordre studenter å stille til valg.  258 

 259 
 260 
ORIENTERING FRA STUDIE- OG FORSKNINGSKOMITEEN 261 

Komiteen har hatt vårens første møte 9. januar. Der innstilte vi saken om studieprogresjon, som 262 

skal opp på studentparlamentsmøte 19. januar. Vi satte også møtedatoer for vårsemesteret. Dette 263 

semesteret vil komitéen også fungere som formøte for utdanningskomiteen. Vi kommer til å gå 264 

igjennom sakslista og diskutere eventuelle saker der komiteen har innspill.  265 

  266 
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SAKSNUMMER:  SP 087/16-17 

SAKSTITTEL:    Arbeidsgiverundersøkelsen 

SAKSANSVARLIG:        Hans Christian Paulsen 

SAKSTYPE:   Diskusjonssak 

 

 

ARBEIDSGIVERUNDERSØKELSEN 267 

 268 

Bakgrunn 269 

 270 

NIFU gjennomførte på oppdrag fra Universitetet i Oslo i 2016 en arbeidsgiverundersøkelse. 271 

Undersøkelsen tar for seg virksomheter som har ansatte personer med høyere utdanning fra UiO 272 

og andre høyere utdanningsinstitusjoner. Studentparlamentet har lite politikk på arbeidsliv, og vi 273 

tror at dette er en god anledning til å starte debatten om et viktig tema for studentene på UiO. Vi 274 

ønsker derfor å løfte debatten på bakgrunn av noen av funnene fra undersøkelsen, for at det skal 275 

kunne brukes til å utforme politikk for SP i framtiden. 276 

 277 

Rapporten viser blant annet at det særlig er større virksomheter i statlig sektor som ansetter UiO 278 

kandidater, og at hvilket lærested kandidatene kommer fra ikke er viktig. De fleste arbeidsgiverne 279 

er fornøyde med ferdighetene til de nyutdannede kandidatene fra UiO. Over halvparten av 280 

virksomhetene oppgir at de i stor grad har behov for kandidater med mastergrad, mens en tredel 281 

rapporterer at de har behov for søkere med bachelorgrad.    282 

 283 

I tillegg til de generelle funnene, ønsker vi at også kapittel fem i rapporten diskuteres nærmere. Det 284 

handler om hvilke kvalifikasjoner arbeidsgivere vektlegger, og dermed også det vi som studenter 285 

bør ha blitt forberedt på gjennom studietiden. Rapporten viser blant annet at arbeidsgivere 286 

vektlegger formelt utdanningsnivå høyere enn blant annet karakterer og internasjonal erfaring. En 287 

universitetsutdannelse skal selvsagt inneholde mer enn det arbeidsgivere etterspør, men det er 288 

uansett et viktig perspektiv å ha med når vi vurderer kvalitet og relevansen i utdanningen vi får.  289 

 290 

Rapporten er lagt ved som vedlegg, og for at vi skal ha en god diskusjon bør alle har lest 291 

sammendraget av rapporten på s. 9-11. 292 

 293 

Spørsmål til diskusjon: 294 

 295 

UiO utdanner først og fremst kandidater til offentlig sektor, bør UiO i større grad utdanne 296 

kandidater til privat sektor? 297 

 298 

Arbeidsgivere rapporterer om større behov for søkere med mastergrad enn søkere med 299 

bachelorgrad. Kan det si noe om at bachelorgraden er av lav kvalitet, og hva bør eventuelt gjøres?  300 

 301 

Arbeidsgivere er i liten grad opptatt av hvilken utdanningsinstitusjon arbeidssøkere er utdannet fra. 302 

Det virker merkelig når UiO er Norges høyest rangerte utdanningsinstitusjon. Sier det noe om at 303 

UiOs merkevare er for svak, og bør UiO eventuelt gjøre noe med det? 304 

 305 

Karakterer vurderes som det fjerde viktigste formelle kriteriet for arbeidsgivere. Formelt 306 

utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring vurderes som viktigere. Karakterskalaen 307 
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A-F er den mest brukte og viktigste måten å vurdere studenter på, men er det nødvendigvis en 308 

god måte å vurdere kompetansen på? 309 

 310 

Internasjonal erfaring rangeres lavt av arbeidsgiverne i undersøkelsen. Utenlandsopphold skårer 311 

lavest blant formelle kriterier og fremmedspråk skårer lavest på ferdigheter arbeidsgivere etterspør. 312 

Bør studier legge opp til andre gode alternativer enn utveksling, for eksempel praksisopphold?  313 
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SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 

SAKSANSVARLIG:        Kristina Klakegg  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 314 

 315 

En studentrepresentant til kunstfaglig råd ved UiO 316 

- Hans Christian Paulsen oppnevnes som medlem, Ingvild Stensrud oppnevnes som vara. 317 

 318 

 319 

Forslag til vedtak 320 

Oppnevningene ettergodkjennes. 321 

  322 
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SAKSNUMMER:  SP 089/16-17 

SAKSTITTEL:    Vedtektsendringer 

SAKSANSVARLIG:        Kristine-Petrine Olthuis 

SAKSTYPE:   Vedtakssak 

 

VEDTEKTSENDRINGER I STUDENTPARLAMENTET VED UIO  323 

 324 

Bakgrunn og saksgang 325 

 326 

Studentparlamentets reglement 327 

Hvordan Studentparlamentet (SP) skal styres er nedfelt i en rekke styringsdokumenter. Disse er 328 

tilgjengelige på våre nettsider: http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/regelsamling/ 329 

 330 

Arbeidsutvalget fremmer endringsforslag til følgende dokumenter: 331 

 Reglement for Studentparlamentet ved UiO  332 

 Forretningsorden for Studentparlamentet ved UiO 333 

 Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet 334 

 Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet 335 

 336 

Saksgang  337 

For å endre styringsdokumentene må saken behandles på to møter i Studentparlamentet. På det dette 338 

møtet må endringsforslag fremlegges skriftlig. Først på neste ordinære møte i Studentparlamentet 339 

realitetsbehandles forslagene.  340 

 341 

Et forslag til endring trenger 2/3 flertall av de tilstedeværende representantene for å bli vedtatt. 342 

Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på reglementsendringene. Innstillingen skal lyde 343 

på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas», jf. Reglement for 344 

Studentparlamentet ved UiO § 15. 345 
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Forslag til vedtak 

 
ENDRINGSFORSLAG TIL REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

 

Forslag 1 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for valg 

innen 31. januar hvert år. Valget skal foregå 

over minimum 3 dager. 

Studentparlamentet fastsetter tidspunkt for 

valg innen 31. januar hvert år. Valget skal 

foregå over minimum 3 dager. 

Endring:  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen Fraksjon: Grønn Liste 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Feil dokument. Ivaretatt av forslag 40. 

 

 

 

Forslag 2 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Strykning 

Linjenummer/paragraf: § 5-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

§5-1 Valgform 

Alle personvalg og nominasjoner til personvalg 

i Studentparlamentet skjer ved 

preferansevalgsmetoden etter UiOs reglement, 

med unntak av valg til Norsk 

Studentorganisasjons Landsmøte og 

representanter til Velferdstinget der det velges 

representanter med personlig vara. 

§5-1 Valgform 

Alle personvalg og nominasjoner til personvalg 

i Studentparlamentet skjer ved 

preferansevalgsmetoden etter UiOs reglement, 

med unntak av valg til Norsk 

Studentorganisasjons Landsmøte og 

representanter til Velferdstinget.  

Endring: Stryke at det skal velges personlig vara. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 3 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 8-2 

Dagens tekst: Ny 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, kommunikasjonsansvarlig og 

studie- og læringsmiljøansvarlig blant disse. 

Nestleder velges deretter direkte av 

Studentparlamentet i separat valgrunde.  

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 

økonomiansvarlig og øvrige internkonstituerte 

verv.  

Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i kraft av 

sitt verv i Universitetets utdanningskomité og i 

universitetets læringsmiljøutvalg. 

§ 8-2 Valget av representanter til 

Arbeidsutvalget 

Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det 

velges fire personer samlet, og begge kjønn 

skal være representert. Studentparlamentet 

velger leder, nestleder, 

kommunikasjonsansvarlig, og studie- og 

læringsmiljøansvarlig blant disse.  

 

Arbeidsutvalget intern konstituerer seg selv, og 

skal blant medlemmene velge 

økonomiansvarlig og øvrige internkonstituerte 

verv.  

 

Det holdes av to plasser til Arbeidsutvalget i 

følgende organer: 

- Universitets utdanningskomité  

- Universitets læringsmiljøutvalg 

Endring: Tar ut styrerepresentantene, legger til nestleder og sikrer to plasser i LMU og UK. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 4 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 8-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 § 8-2a Valg av studenter til 

Universitetsstyret  

Studentparlamentet velger to studenter til 

Universitetsstyret. Begge kjønn skal være 

representert. Disse skal velges i separate 

valgomganger, og valget foretas på 

konstituerende møte. 

 

Universtitetsstyrerepresentantene har 

møteplikt på Studentparlamentets møter, samt 

møterett på Arbeidsutvalgets møter. 

Endring: Legge til ny underoverskrift om valg av studenter til Universitetsstyret. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Dersom 3 vedtas bør dette forslaget (4) eller forslag 5 vedtas. Ellers: bør ikke vedtas 
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Forslag 5 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 8-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 § 8-2a Valg av studenter til 

Universitetsstyret  

To studentrepresentanter til Universitetsstyret 

velges gjennom et åpent, digitalt valg, hvor alle 

registrerte studenter ved Universitetet i Oslo 

har stemmerett. Studentparlamentet 

administrerer valget, som finner sted samtidig 

som valg til Studentparlamentet. Begge kjønn 

skal være representert.   

Universtitetsstyrerepresentantene har 

møteplikt på Studentparlamentets møter, samt 

møterett på Arbeidsutvalgets møter 

Endring: Ønskelig at valg til Universitetsstyret gjøres så åpent og demokratisk som mulig. På 

denne måten kan kandidatene selv fremme sitt politiske program for perioden, og alle studenter 

får anledning til å stemme på den kandidaten de selv mener representerer seg best.  

Forslaget fremmes som overordnet endringsforslag da det vil innebære endringer i flere 

dokumenter. Revidert endringsforslag sendes trolig ut senere til uka, men vi ønsker å presentere 

essensen i forslaget allerede nå. 

Forslagsstiller: Helge Leander B. Jensen Fraksjon: Realistlista 

Innstilling: Dersom 3 vedtas bør dette forslaget (5) eller forslag 4 vedtas. Ellers: bør ikke vedtas 
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Forslag 6 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 8-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

§ 8-2a Valg av studenter til 

Universitetsstyret 

Studentparlamentet velger to studenter til 

Universitetsstyret. Begge kjønn skal være 

representert. Disse skal velges i separate 

valgomganger, og valget foretas på 

konstituerende møte. 

Universtitetsstyrerepresentantene har 

møteplikt på Studentparlamentets møter, samt 

møterett på Arbeidsutvalgets møter. 

§ 8-2a Valg av studenter til 

Universitetsstyret 

Studentparlamentet velger to studenter til 

Universitetsstyret. Begge kjønn skal være 

representert. Disse skal velges i separate 

valgomganger, og valget foretas på 

konstituerende møte. Styrekandidater må stille 

gjennom en politisk plattform. 

Universtitetsstyrerepresentantene har møte- 

og orienteringsplikt på Studentparlamentets 

møter, samt møterett på Arbeidsutvalgets 

møter. 

Endring:  

Forslagsstiller: Ingvild Høystad Stavem Fraksjon: Venstrealliansen 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Strider mot § 9.1 i UiOs valgreglement.  

 

 

Forslag 7 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 9-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

4 medlemmer med vara velges til Internasjonal 

komité. ISU kan oppnevne en observatør til 

Internasjonal komité. 

4 medlemmer med vara velges til Internasjonal 

komité. ISU, SAIH, og ESN kan oppnevne en 

observatør til Internasjonal komité. 

Endring: Legge til at også SAIH og ESN får oppnevne observatør til Internasjonal komité 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 8 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 9-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

§ 9-2 Studentparlamentets komiteer 

Studentparlamentet velger på konstituerende 

møte medlemmer til følgende 

§ 9-2 Studentparlamentets komiteer 

Studentparlamentet velger på konstituerende 

møte medlemmer til følgende 

saksforberedende komitéer  
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saksforberedende komitéer. 

- 4 medlemmer med vara velges til 

studie- og forskningskomiteen. Videre 

består komiteen av 

studentrepresentanter i UiOs 

forskningskomité og Universitetets 

forskningskomité. Studentparlamentets 

vararepresentanter i UiOs 

forskningskomité og UiOs 

utdanningskomité har møterett i 

Studie- og forskningskomiteen 

- 4 medlemmer med vara velges til 

Internasjonal komité. ISU kan 

oppnevne en observatør til 

Internasjonal komité. 

- 4 medlemmer med vara velges til 

miljøkomiteen 

§ 9-2a Studie- og forskningskomiteen  

Studie- og forskningskomitéen jobber med 

saker knyttet til studie og forskningsvirksomhet 

ved UiO. Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget 

og Studentparlamentet i saker som faller 

innenfor dets virksomhetsområdet.   

Det skal velges 5 medlemmer til Studie- og 

forskningskomiteen på konstituerende møte. 

Videre består komiteen av 

studentrepresentantene i Universitetets 

utdanningskomité og Universitetets 

forskningskomité. Studentparlamentets 

vararepresentanter i UiOs forskningskomité og 

UiOs utdanningskomité har møterett i Studie- 

og forskningskomiteen.  

§ 9-2b Miljøkomiteen  

Miljøkomiteen skal jobbe med saker tilknyttet 

bærekraft- og miljøvirksomhet ved UiO. 

Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget og 

Studentparlamentet i saker som faller innenfor 

dets virksomhetsområdet.  

5 medlemmer til Miljøkomiteen på 

konstituerende møte til Studentparlamentet.  

§ 9-2c Internasjonalkomité  

Internasjonalkomité skal jobbe med saker 

tilknyttet internasjonalt virksomhet på 

Universitetet i Oslo. Komiteen skal jobbe for å 

øke Studentparlamentets fokus på 

internasjonal aktivitet ved universitetet. 

Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget og 

Studentparlamentet i saker som faller innenfor 

dets virksomhetsområdet.  

5 medlemmer velges til Internasjonalkomité på 

konstituerende møte til Studentparlamentet. 

Det skal tilstrebes at minst ett eksternt medlem 

i komitéen.  

§ 9-2d Promoteringskomiteen 

Promoteringskomiteen har i samarbeid med 

Arbeidsutvalget som oppgave å synligjøre 

Studentparlamentet. Komiteen skal bistå 

Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker 

som faller innenfor dets virksomhetsområdet.  

5 medlemmer velges til 

Promoteringskomiteen, hvor minst ett medlem 



20 
 

er ekstern. Medlemmene velges på 

konstituerende møte til Studentparlamentet. 

Endring: Legger til tydeligere mandat for komiteene og gjør en endring slik at man går bort fra å 

velge varaer til komiteene, men øker antall medlemmer fra 4 til 5 personer.   

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 9– REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 10-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

§ 10-2 Antall medlemmer i 

Kontrollkomiteen og valg av leder  

Studentparlamentets Kontrollkomité har 3 

medlemmer, konstituerer seg selv og velger en 

leder blant disse 

§ 10-2 Velg av leder og komiteens plikter 

Studentparlamentets Kontrollkomité har 3 

medlemmer, konstituerer seg selv og velger en 

leder blant disse 

Kontrollkomiteen må være representert på alle 

Studentparlamentsmøter. 

Kontrollkomiteen har et særlig ansvar for 

oppfølging og oppdatering av vedtekter 

Endring: Legger til at Kontrollkomiteen har møteplikt på møter i Studentparlamentet, og at de 

har ansvar for oppfølging og oppdatering av vedtekter. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Dette er litt pedantisk, men her står det at man ikke kan ha 

studentparlamentsmøte dersom KK ikke møter opp.  
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Forslag 10 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Studentpolitisk 

plattform, handlingsplanen, politiske 

dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Endring: Plasserer eventuelle politiske dokumenter i dokumenthierarkiet. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas. Obs: forslag 10, 11, 12, 13, 14 og 15 behandler samme avsnitt 

 

 

Forslag 11 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

 

Resolusjoner har en gyldighet på tre år. 

Endring: Legger til at resolusjoner har en gyldighet på tre år 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas. Obs: forslag 10, 11, 12, 13, 14 og 15 behandler samme avsnitt 
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Forslag 12 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

 

Resolusjoner skal etter tre år tas stilling til på 

nytt av studentparlamentet. Arbeidsutvalget 

har anledning til å innstille på stryking, 

videreføring eller endring. Resolusjonen må da 

inn i sakspapirene sammen med 

arbeidsutvalgets innstilling. 

Endring: Legger til at resolusjoner har en gyldighet på tre år 

Forslagsstiller: Jens Lægreid Fraksjon: Grønn Liste  

Innstilling: Kan vedtas. Obs: forslag 10, 11, 12, 13, 14 og 15 behandler samme avsnitt 

 

 

Forslag 13 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Resolusjoner har en gyldighet på tre år. 

Studentparlamentet må orienteres om hvilke 

resolusjoner som strykes, før de strykes. 

Endring:  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen Fraksjon: Grønn Liste  

Innstilling: Kan vedtas. Obs: forslag 10, 11, 12, 13, 14 og 15 behandler samme avsnitt 

 

Forslag 14 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 
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Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Resolusjoner har en gyldighet på tre år. 

Resolusjoner er ikke lenger gyldige dersom 

Studentparlamentet vedtar motstridende 

politikk 

Endring:  

Forslagsstiller: Dorothea Enger Fraksjon: SUUV 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Ivaretas av dokumenthierarkiet. Obs: forslag 10, 11, 12, 13, 14 og 15 

behandler samme avsnitt 

 

 

Forslag 15 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 14-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Resolusjoner har en gyldighet på tre år. 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha 

forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, 

handlingsplanen, enkeltvedtak, resolusjoner. 

Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper 

gjeldende politikk eller omhandler områder der 

Studentparlamentet ikke allerede har politikk 

Endring:  

Forslagsstiller: Ingrid Uleberg Fraksjon: Venstrealliansen 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Feil innsendt. Er uansett ivaretatt av forslag 11. Obs: forslag 10, 11, 

12, 13, 14 og 15 behandler samme avsnitt 
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Forslag 16 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 15-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 Kontrollkomitéen har fullmakt til å 

gjennomføre redaksjonelle endringer i 

innkomne forslag.» 

Endring:  

Forslagsstiller: Helge Leander B. Jensen Fraksjon: Realistlista 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 17 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6 Forhandlinger 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas 

 

For forslag 18-22 gjelder at dersom forslag 17 ikke vedtas innstilles det på: bør ikke vedtas 

 

Forslag 18 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6a-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6-1 Formål 

Forhandlingens formål er å komme fram til en 

enighet mellom Studentparlamentet lister om 

hvem som skal velges til Studentparlamentets 

arbeidsutvalg 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 19 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
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Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6a-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6-2 Mandat 

Listene må i etterkant av utspørringen av 

kandidater vedta et skriftlig mandat til 

forhandlingsleder 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 20 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6a-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6-3 Ordstyrer 

Ordet i forhandlingene styres av en av 

ordstyrerne til Studentparlamentet for 

inneværende periode. Alternativet skal ordet 

styres av en ordstyrer fra et annet 

studentdemokrati. 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 21 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6a-4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6-4 Brudd 

Lister kan velge å bryte forhandlingene, men 

må da signere seg ut av forhandlingene. De 

resterende lister kan fortsette forhandlingene 

gitt at man fortsatt har mulighet for å oppnå 

flertall i valgene det forhandles om 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 22 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 6a-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

 §6-5 Resultat 

Listene skal søke å finne en samlet innstilling til 

Studentparlamentets konstituerende møte. En 

enighet krever flertall i valgene som 

forhandlingene skal innstille på. 

Endring:  

Forslagsstiller: Vebjørn Andersson Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Innstilling: Kan vedtas. Dersom forslag 18 vedtas: Bør vedtas. Dersom forslag 18 vedtas uten at 

forslag 22 vedtas, vil det være uklart om forhandlingsresultatet er bindende. Forslag 22 

spesifiserer at det er en innstilling.  
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ENDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

 

Forslag 23 – FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 1-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Denne forretningsorden er vedtatt med 

hjemmel i § 13 i Reglement for 

Studentparlamentet ved universitetet i Oslo. I 

kollisjonstilfeller viker denne forretningsorden 

for bestemmelser gitt i nevnte reglement. 

Denne forretningsorden er vedtatt med 

hjemmel i § 7-5 i Reglement for 

Studentparlamentet ved universitetet i Oslo. I 

kollisjonstilfeller viker denne forretningsorden 

for bestemmelser gitt i nevnte reglement. 

Endring: Rette opp i gammel følge feil, slik at man kryssrefererer til riktig paragraf 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Bør vedtas 

 

 

Forslag 24 – FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 2-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Orientering fra Arbeidsutvalget, leder av 

Læringsmiljøutvalget når en student innehar 

ledervervet og Studentparlamentets tillitsvalgte 

ved behov 

Orientering fra Arbeidsutvalget, med 

påfølgende kort debatt om innholdet i 

orienteringen. Orientering fra leder av 

Læringsmiljøutvalget når en student innehar 

ledervervet og Studentparlamentets tillitsvalgte 

ved behov 

Endring:  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen Fraksjon: Grønn Liste 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 25 – FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 2-7 

Dagens tekst: Ny tekst: 

På Oppstartsmøte skal følgende saker 

behandles: 

- Handlingsprogram 

- Studentpolitisk plattform 

- Budsjett 

På Oppstartsmøte skal følgende saker 

behandles: 

- Handlingsprogram 

- Studentpolitisk plattform 

- Revidert budsjett for inneværende år 

Endring: Endre fra budsjett til revidert budsjett for inneværende år 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 26 – FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 4-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid, med 

adgang til to replikker à 1 minutt og svarreplikk 

à 1 minutt. 

Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid. Etter 

strek er satt i debatten, gis det adgang til to 

replikker à 1 minutt og svarreplikk à 1 minutt. 

 

Endring:  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen Fraksjon: Grønn Liste 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 27 – FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 4-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Forslag og endringsforslag skal fremmes 

skriftlig innen strek er satt, og leveres 

møtelederbordet. 

Forslag og endringsforslag skal fremmes 

muntlig innen strek er satt, og leveres 

møtelederbordet skriftlig. 

Endring: Forslaget går ut på å legge til at forslag må fremmes muntlig innen strek er satt og 

leveres til møtelederbordet skriftlig. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

ENDRINGSFORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJGER FOR VALG TIL 

STUDENTPARLAMENTET 

 

Forslag 28 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 1-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Dette reglementet er hjemlet i Universitets- og 

høyskoleloven som trådte i kraft 1. august 2005 

og bygger på Universitetet i Oslos 

valgreglement av 01.07.05. Disse retningslinjer 

utfyller Reglement for Studentparlamentet og 

reglementer, forskrifter og retningslinjer gitt av 

Universitetet i Oslo. 

Dette reglementet er hjemlet i Universitets- og 

høyskoleloven som trådte i kraft 1. august 2005 

og bygger på Universitetet i Oslos 

valgreglement av 5. mai 2015. Disse 

retningslinjer utfyller Reglement for 

Studentparlamentet og reglementer, forskrifter 

og retningslinjer gitt av Universitetet i Oslo. 

Endring: Oppdatering som skyldes av UiOs valgreglement er oppdatert og lagt ut på nytt den 5. 

mai 2015 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Bør vedtas 
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Forslag 29 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 1-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 eller som forplikter Studentparlamentet 

i mer enn 12 måneder skal fremlegges 

Studentparlamentet til orientering. 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 fremlegges Studentparlamentet til 

orientering. Økonomiske avtaler som forplikter 

Studentparlamentet i mer enn 12 måneder skal 

godkjennes av Studentparlamentet 

Endring:  

Forslagsstiller: Marcus Pettersen Irgens Fraksjon: Liberal liste 

Innstilling: Bør ikke vedtas. Feil dokument. Likelydende med forslag 50 til Økonomiske 

retningslinjer for Studentparlamentet.  

 

 

Forslag 30 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for valg 

innen 31. januar hvert år. Valget skal foregå 

over minimum 3 dager. 

 

Arbeidsutvalget plikter å offentliggjøre frist for 

å stille liste til valg ved annonse i Universitas 

innen utgangen av januar. 

Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for valg 

innen 31. januar hvert år. Valget skal foregå 

over minimum 3 dager.  

Arbeidsutvalget plikter å offentliggjøre frist for 

å stille liste til valg innen utgangen av januar. 

Endring: Fjerne at det må skje gjennom en annonse i Universitas.  

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 31-39 har ikke innhold og bør ikke realitetsbehandles. 
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Forslag 40 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Arbeidsutvalget fastsetter tidspunkt for valg 

innen 31. januar hvert år. Valget skal foregå 

over minimum 3 dager. 

Studentparlamentet fastsetter tidspunkt for 

valg innen 31. januar hvert år. Valget skal 

foregå over minimum 3 dager. 

Endring:  

Forslagsstiller: Jonas Nilsen Fraksjon: Grønn Liste 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 41 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 5-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

På Valgallmøtet skal følgende behandles: - 

Godkjenning av innkalling og dagsorden - Valg 

av to personer til å skrive under protokoll - 

Valg av Valgstyre - Fremming av lister 

På Valgallmøtet skal følgende behandles: 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden 

- Valg av to personer til å skrive under 

protokoll 

- Valg av Valgstyre 

- Fremming av lister 

- Signering fra listerepresentant om at listen 

forplikter seg til å delta i forhandling om 

Studentparlamentets arbeidsutvalg. 

Endring: Legger til at representanter for listene på valgallmøtet kan forplikte listen til å delta på 

forhandlinger  

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas. Obs: KK har beveget seg på randen av reglementet og endret 

ordlyden i forslaget til intensjonen fremmet av forslagsstiller under debatten på forrige 

møte.  

 

Forslag 42-47 (tidligere V4-V9) ble trukket under debatten på forrige møte  
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Forslag 48 – UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 9-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

En person kan stille til valg til både SP/SU-

plassen og på liste til Studentparlamentet. Ved 

et eventuelt valg har SP/SU-plassen forrang 

En person kan stille til valg til både SP/SU-

plassen og på liste til Studentparlamentet. Ved 

et eventuelt valg har liste-plassen forrang 

Endring: Legger en ny paragraf § 9a-5 om resultat av forhandlingene 

Forslagsstiller: Helge Leander B. Jensen Fraksjon: Realistlista 

Innstilling: Kan vedtas 

 
 
ENDINGSFORSLAG TIL ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 

 

Forslag 49 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Tillegg 

Linjenummer/paragraf: § 1.5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 eller som forplikter Studentparlamentet 

i mer enn 12 måneder skal fremlegges 

Studentparlamentet til orientering. 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 eller som forplikter Studentparlamentet 

i mer enn 12 måneder skal fremlegges 

Studentparlamentet til orientering. 

Utgifter over 5000 kroner skal godkjennes av 

arbeidsutvalget. 

Endring: Legge til nytt avsnitt som fastsetter at utgifter på mer enn 5000 kroner må godkjennes 

av arbeidsutvalget. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 50 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 1-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 eller som forplikter 

Studentparlamentet i mer enn 12 måneder 

skal fremlegges Studentparlamentet til 

orientering. 

Økonomiske avtaler på større beløp enn 

15.000 fremlegges Studentparlamentet til 

orientering. Økonomiske avtaler som 

forplikter Studentparlamentet i mer enn 12 

måneder skal godkjennes av 

Studentparlamentet. 

Endring:  

Forslagsstiller: Marcus Pettersen Irgens Fraksjon: Liberal Liste 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 51 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 1.5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Ved kjøp av varer og tjenester skal 

Arbeidsutvalget finne et så rimelig og 

miljøvennlig alternativ som mulig. 

Ved kjøp av varer og tjenester skal 

Arbeidsutvalget finne et så rimelig og 

miljøvennlig alternativ som mulig. Miljøhensyn 

skal som en hovedregel veie tyngst. 

 

Endring:  

Forslagsstiller: Timm Seitz Fraksjon: Grønn Liste 

Innstilling: Kan vedtas. Obs: omhandler samme avsnitt som forslag 52 
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Forslag 52 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 3-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Regnskapsrapport skal forelegges 

Studentparlamentet kvartalsmessig, eller oftere 

dersom Kontrollkomiteen, arbeidsutvalget eller 

minst ¼ av Studentparlamentet krever det. 

Regnskapsrapport skal forelegges 

Studentparlamentet årlig, eller oftere dersom 

Kontrollkomitéen, arbeidsutvalget eller minst 

1/4 av Studentparlamentet krever det. 

Endring: Forslaget går ut på at regnskapsrapport i utgangspunktet legges frem årlig, heller enn 

kvartalsmessig. Det åpnes likevel for at rapporten kan kreves fremlagt oftere under gitte vilkår. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 53 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Endring 

Linjenummer/paragraf: § 6.2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Ved reiser som foretas på Studentparlamentets 

regning skal normalt billigste reisemåte 

benyttes. Studentparlamentets Administrasjon 

kan innvilge reise med dyrere transportmidler I 

særskilte tilfeller. 

Ved reiser som foretas på Studentparlamentets 

regning skal man finne et så billig og 

miljøvennlig alternative som mulig. 

Miljøhensyn skal som en hovedregel veie 

tyngst. Unntak kan innvilges av arbeidsutvalget 

i særskilte tilfeller. 

Endring: Miljøhensyn legges til som et vilkår i valg av reisemåte. Miljøhensyn skal veie tyngre 

enn økonomiske hensyn, men det kan gis unntak i særskilte tilfeller.  

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas. Obs: omhandler samme avsnitt som forslag 50 
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Forsalg 54 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 8.1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Honoraret utbetales etterskuddsvis. Honoraret utbetales forskuddsvis. 

Endring: Endre fra etterskuddsvis til forskuddsvis utbetaling av lønn. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forsalg 55 – ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET  

Type endring: Endre 

Linjenummer/paragraf: § 9.1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med 

Lånekassens satser for studenter. Honoraret er 

sammensatt av to komponenter: for det første 

(1) maksbeløpet for person- og kapitalinntekt 

ved støtte for et helt kalenderår, og for det 

andre (2) fullt lån og stipend for studenter med 

full studieprogresjon. Eventuell forhøyelse av 

styrehonoraret til 

universitetsstyrerepresentantene skal gå til 

studentorgansmidler. 

Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med 

lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ 

Endring: Forslag om at Arbeidsutvalgets honorar skal legges til lønnstrinn 19 etter statens 

lønnsregulativ. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 56 

Type endring: Redaksjonell fullmakt 

Linjenummer/paragraf: Reglement for Studentparlamentet ved UiO, Forretningsorden for 

Studentparlamentet ved UiO, Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet og 

Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- - 

Endring: Det foreslås redaksjonell fullmakt til Arbeidsutvalget. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: 

Innstilling: Bør ikke vedtas 
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SAKSNUMMER:  SP 090/16-17 

SAKSTITTEL:    Valg av NSO-delegater 

SAKSANSVARLIG:        Vebjørn Andersson 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

Valg av NSO-delegater  
 346 

Som et medlemslag i Norsk studentorganisasjon (NSO) skal Studentparlamentet delta på de årlige 347 

landsmøtene til NSO. Etter § 4.2 – 4.4 i vedtektene til NSO er det medlemslaget som selv velger 348 

delegater til landsmøtet. Videre er det også vedtatt at landsmøtet skal bestå av 181 delegater, hvor 349 

hvert medlemslag har i utgangspunktet en delegat, og hvor resten av delegatsplassene tildeles ut 350 

fra Sainte-Laguës metode. Dette tilsier at UiO i år kan sende 19 delegater til NSOs landsmøte.  351 

 352 

Ettersom det er Studentparlamentet som skal velge sine delegater, har arbeidsutvalget jobbet med 353 

en modell til fordeling av delegater. Modellen tar utgangspunkt i at arbeidsutvalget tildeles tre 354 

delegatplasser, og de resterende plassene blir fordelt ved bruk av samme metode som NSO 355 

benytter seg av, kalt Sainte-Laguës metoden. Listene bes om å fremme kandidater til sine. Grunnen 356 

til at tre plasser tildeles arbeidsutvalget, er at vi ser det som uheldig om plasser fra lister går til AU 357 

fordi de listene har personer som sitter i AU. Spesielt uheldig blir det for de listene som i 358 

utgangspunktet bare har en delegatplass på landsmøtet.  359 

 360 

Liste Oppslutning % Antall stemmer Antall mandater 

Realistlista 22,68 1009 3 

Venstrealliansen 16,38 726 3 

Grønnliste 13,46 599 2 

Sosialdemokratene  10,68 475 2 

Liberal liste 10,18 453 2 

Samfunnsviterlista 8,41 374 1 

HF-lista 7,6 338 1 

Blå liste 6 267 1 

Internasjonallista 4,68 208 1 

Sum  100,07 4449 16 

Arbeidsutvalget - - 3 

Totalt   19 

 361 

Listene bes om å fremme sine kandidater med fult navn og epost til de fordelte delegatplassene, 362 

samt finne vara for hver delegat. Studentparlamentet vedtar den endelige delegatlisten som skal 363 

sendes inn til NSO.   364 

 365 

Forslag til vedtak 366 

Studentparlamentet vedtar følgende delegatliste fremgått av intern modell for delegatfordeling, og 367 

kandidater presentert fra de ulike studentpolitiske listene.  368 
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SAKSNUMMER:  SP 091/16-17 369 

SAKSTITTEL:    Studieprogresjon 370 

SAKSANSVARLIG:       Studie- og forskningskomitéen  371 

SAKSTYPE:   Vedtak 372 

 373 

 374 

STUDIEPROGRESJON  375 

 376 

I debatten om studieprogresjon sirkulerer debatten ofte rundt spørsmålet: Hvorfor gjør ikke 377 

studentene mer og jobber hardere? I dette dokument stiller vi derimot spørsmålet, hva står i vegen 378 

for at studenten skal lykkes? Målet er å identifisere de forholdene som må utbedres for å øke 379 

sjansen for at flere student lykkes med sine studier.  380 

 381 

Med normert studieprogresjon skal en student fullføre 60 studiepoeng i året. Studentene ved 382 

Universitetet i Oslo (UiO) er de som på landsbasis avlegger færrest studiepoeng. UiO har som krav 383 

at minst 30 studiepoeng må avlegges over to semesteret for at studenten skal beholde 384 

studieplassen sin. I 2015 ble i gjennomsnitt 44,1 studiepoeng avlagt per student ved UiO. 385 

Studentene fullfører sjeldnere påbegynte grader. Kun 29,8 % av bachelorstudentene ved UiO blir 386 

ferdig med bachelorgraden på normert tid. Dette er 10-prosentpoeng under landsgjennomsnittet 387 

for universitetene. 388 

 389 

Lav studieprogresjon og gjennomføring er ressurskrevende for både studenten og institusjonen. 390 

Når forhold bidrar til lav studieprogresjon medfører det at studenter har økt sannsynlighet for å 391 

bruke lengre tid på studier enn nødvendig. For institusjonen sin del så vil lav studieprogresjon og 392 

gjennomføring ha en direkte negativ påvirkning.  393 

 394 

Informasjon 395 

En forutsetning for at studenter skal føle trygghet til studiet og studiehverdagen er god og riktig 396 

informasjon. Studentene må vite hva som forventes av dem, og hva de kan forvente av UiO. Den 397 

må være lett tilgjengelig for alle studenter. God kommunikasjon skal bidra til at studenten føler seg 398 

både sett og hørt. Trygghet rundt studiet bidrar til en mer stabil og forutsigbar studieløp for 399 

studenten. UiO skal gi informasjon som gir et riktig bilde av studiet og det å være student, både for 400 

nåværende og potensielle studenter. UiO må selv ta en aktiv rolle i å forsikre at god og riktig 401 

informasjon blir gitt om studier og studielivet ved institusjonen, både gjennom medier og 402 

oppsøkende informasjonsarbeid.  403 

 404 

Studieløpet 405 

For at studenter skal trives og lykkes med utdanningen sin er mulighet for fleksibilitet innad i eget 406 

studieprogram viktig. Det skal være valgfrihet i studiet og gi rom for et sammensatt studieløp. 407 

Større frihet i studieløpet vil bidra til at studenter møter på ny og spennende utfordringer, 408 

gjennom for eksempel utveksling eller praksis.  409 

 410 

Undervisningskvalitet 411 

Undervisning av høy kvalitet er viktig for at studentene skal ha suksess i sine studier. Derfor må UiO 412 

være fremst når det kommer til å utvikle fremtidens undervisning. Det er viktig at undervisningen 413 

og vurdering er studentaktiv, forskningsnær og variert.  Underviserne ved UiO spiller en stor rolle i 414 

hvordan studenter opplever studiet sitt. For å kunne realisere en høyere utdanningskvalitet må det 415 
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bygget en kvalitetskultur blant UiOs undervisere. Derfor er det viktig at god kvalitet i undervisning 416 

og hos undervisere blir belønnet. 417 

 418 

Studentvelferd 419 

God og trygge rammer rundt egen studiesituasjon er avgjørende for at studenter skal kunne 420 

fokusere på studier. Institusjonen skal legge tilrette for et god og nært tilgjengelig velferdstilbud 421 

for sine studenter. Fokus på utdanning skal ikke bli overskygget av en usikker og vanskelig 422 

studiehverdag.  423 

 424 

Mottak av nye studenter  425 

De fleste som slutter med en påbegynt grad gjør det i løpet av det første året. Et godt 426 

mottakssystem er en forutsetning for at student ikke faller i fra, men oppnår suksess med sine 427 

studier. Derfor trengs det et ekstra fokus på førsteårsstudenten hvor målet må være at alle 428 

studentene skal føle en sosial og faglig tilhørighet, der fadderuken spiller en sentral rolle. Mange av 429 

de som er nye studenter ved UiO har aldri studert før. Det må være et større fokus på å trene 430 

akademiske ferdigheter blant førsteårsstudentene slik at de har større sjanse for å lykkes med 431 

studiene.  432 

 433 

Fysisk læringsmiljø 434 

Det fysiske læringsmiljøet skal bidra til at studenter trives ved sin utdanningsinstitusjon. Det skal 435 

være moderne, inkluderende og av god kvalitet. Et god fysisk Læringsmiljø er en viktig forutsetning 436 

for god utdanningskvalitet og et godt sosialt miljø for alle studenter ved UiO.  437 

 438 

Tilrettelegging 439 

UiO skal være et åpent og inkluderende universitet hvor alle som har interesse og evner skal kunne 440 

oppleve studiesuksess. Derfor må UiO gi god tilrettelegging til studenter som møter spesielle 441 

utfordringer i sin studiehverdag. Den skal være tilpasset studenter og av høy kvalitet slik at de med 442 

tilretteleggingsbehov kan mestre studiene på best mulig måte. Får å nå dette målet er det 443 

nødvendig med en kompetanseheving på feltet og en mere effektiv bruk av de tilgjengelige 444 

ressursene.   445 

 446 

Studentparlamentet krever at:  447 

- UiO sikrer god og riktig informasjon til både nåværende og potensielle studenter 448 

- UiO selv tar en aktiv rolle i å spre utadrettet informasjon om studier og studielivet. 449 

- Det er fleksibilitet i alle studieløp slik at studentene kan tilpasse sin egen utdanning. 450 

- UiO gir god tilrettelegging slik at alle studenter har gode forutsetninger for å gjennomføre 451 

studiet 452 

- Det bygges en kvalitetskultur ved UiO og undervisere skal belønnes for sin innsats med å 453 

heve kvaliteten. 454 

- Det legges til rette for heltidsstudenten gjennom bedre offentlige stønader og 455 

velferdstilbud til studentene. 456 

- UiO legger til rette for at SiO og andre aktører skal kunne gi et god og tilgjengelig 457 

velferdstilbud for studentene ved UiO 458 

- Alle studenter har tilgang til et moderne fysisk læringsmiljø som fremmer god 459 

utdanningskvalitet og et inkluderende studiemiljø. 460 

- Det er et godt mottakssystem ved UiO med fokus på å bygge både faglig og sosial 461 

tilhørighet til sine studier. 462 

- Fadderuka er inkluderende.   463 
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- Alle førsteårsstudenter skal få tilbud på veiledningstime ved sitt fakultet det første året. 464 

- UiO gir god tilrettelegging slik at alle studenter har gode forutsetninger for å gjennomføre 465 

studiet 466 

  467 
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SAKSTITTEL:    Budsjettprioriteringer for UiO 469 

SAKSANSVARLIG:        Hans Christian Paulsen 470 

SAKSTYPE:   Vedtak 471 

 472 

 473 

Budsjettprioriteringer for UiO 474 

 475 

Bakgrunn 476 

 477 

Neste års budsjett ved UiO vedtas på universitetsstyremøte i juni. Det er en lang prosess fram mot 478 

dette møtet som leder fram til et endelig forslag til budsjett. Dette er det siste budsjettet til 479 

sittende rektorat før det neste rektorteamet tar over, og det er grunn til å tro at det ikke vil blir 480 

gjort store omveltninger i det kommende budsjettet For at innspillene til budsjettet skal kunne 481 

påvirke budsjettet er det viktig at de er tydelige, og at vi prioriterer noen få viktige tiltak. Vi har 482 

derfor valgt å holde oss til tre saker i prioritert rekkefølge.  483 

 484 

Forslag til budsjettprioriteringer 485 

 486 

1. Læringssenter og akademisk skrivesenter 487 

Et læringssenter som koordinerer støtteressurser for utdanningen har vært en målsetting siden 488 

2014. Vi ønsker at læringssenteret skal ha finansiering som muliggjør en fysisk plassering på 489 

campus med den nødvendige kompetansen samlet under et tak. I januar åpnes det akademiske 490 

skrivesenteret på Georg Sverdrups hus. Det er foreløpig et prøveprosjekt, men det er et prosjekt 491 

som SP har kjempet lenge for og som vi mener bør få langsiktig finansiering fra UiO sentralt.  492 

 493 

2. Sentralt handlingsrom 494 

Vi mener at UiO bør prioritere å bygge opp et økonomisk handlingsrom sentralt på UiO. Det er i 495 

dag stor forskjell på for eksempel psykososial veiledning mellom fakultetene på UiO, noe som 496 

delvis skyldes fakultetenes forskjellige økonomiske situasjon. UiO bør ha økonomiske ressursers 497 

sentralt som gjør at organisasjonen kan gjennomføre tiltak som gagner alle studenter ved UiO.  498 

 499 

3. UiO må prioritere studentbygg i oppussing av bygg 500 

UiO har et estimert etterslep på over 8 milliarder kroner, og trenger å gjøre økonomiske 501 

prioriteringer for å dekke inn det etterslepet. Når investeringer skal gjøres for å dekke inn det 502 

etterslepet ønsker vi at bygg som studentene bruker skal prioriteres. På grunn av manglende 503 

prioritering har SIO-helse måttet flytte fra Kristian Ottersens hus på Blindern, og vi vil at slike 504 

situasjoner skal unngås i framtiden. I budsjettet for neste år bør oppussing av Kristian Ottersens 505 

hus være prioritert.  506 

 507 

Forslag til vedtak 508 

Budsjettprioriteringene med eventuelle endringer vedtas.  509 
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FRAKSJONSSTØTTE 510 

 511 

I år som i fjor skal Studentparlamentet vedta hvordan den fastsatte fraksjonsstøtten til listene skal 512 

fordeles. I år er det satt av 86 000 NOK til fraksjonsstøtte. I 2016 ble det fastsatt en flat fordeling av 513 

fraksjonsstøtten. For budsjettåret 2017 vil en flat fordeling tilsi at hver liste får 9333,33 NOK hver, 514 

gitt nåværende antall lister.  I tidligere regnskapsår har det vist seg at det er en skjev fordeling i 515 

bruken av disse midlene mellom lister, som dessverre har resultert i at mye midler pleier å stå 516 

ubrukt. Dette gjelder også for 2016. Vi mener det er uheldig at midler som skal gå til aktivitet i vår 517 

studentdemokrati står ubrukt. Derfor foreslår vi en modell til fordeling av fraksjonsstøtten som vi 518 

mener kan bidra til at mer av midlene blir aktivisert. Modellen tar utgangspunkt i en todelt løsning. 519 

Der en del av fraksjonsstøtten blir gitt som en flat grunnbevilgning, men den andre delen inngår i 520 

en pott kalt aktivitetsmidler. Disse aktivtetsmidlene er øremerket de studentpolitiske listene, hvor 521 

listene selv søker aktivt om midler til å gjennomføre aktiviteter som går utenfor ordinær drift av 522 

listen. Under er det lagt frem forslag til modell og fordeling innad i modellen. I tillegg har vi 523 

utarbeidet et tildelingskriterium for aktivitetsmidlene, for å sikre at midlene blir brukt på gode 524 

formål som fremmer listeaktivitet og dermed studentdemokratiet ved UiO.  525 

 526 

 527 

Oversikt over fordeling: 528 

Grunnbevilgning 

Liste Beløp (NOK)  

Internasjonallista  6 000 

Blå liste 6 000 

HF-lista 6 000 

Samfunnsviterlista 6 000 

Liberal liste 6 000 

Sosialdemokratene  6 000 

Grønn liste 6 000 

Venstrealliansen  6 000 

Realistlista  6 000 

Sum  54 000 

Aktivitetsmidler  

Sum  30 000 

Totalt  84 000 

 529 

 530 

Tildelingskriterier for aktivitetsmidler  531 

Om aktivitetsmidlene  532 

 Aktivitetsmidlene inngår i fraksjonsstøtteordningen, og er midler øremerket aktivitet for de 533 

studentpolitiske listene.  534 

 Midlene skal brukes til aktiviteter som går utenfor normal drift av listene.  535 
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 Det er Studentparlamentet som hvert år fastsetter totalsummen av aktivitetsmidler for 536 

budsjettåret.  537 

 Alle lister som oppfyller kravet i “Utfyllendende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved 538 

UiO”, § 6 (“Krav til lister og fremming av lister og kandidater”), på søketidspunktet er 539 

støtteberettiget.    540 

 Det tilstrebes å ikke dele ut mer enn 10 % av potten for hver søknad.  541 

 Det tilstrebes å ikke dele ut mer en 70 % for et semester. . 542 

 Studentparlamentet fastsetter hvert år totalsummen for aktivitetsmidlene.  543 

 Lister som mottar aktivitetsmidler skal promotere studentparlamentet i 544 

arrangementet/konferansen ved å inkludere Studentparlamentet ved UiOs logo i det grafiske 545 

materiale og nevne Studentparlamentet ved UiO i promoteringsteksten. 546 

 547 

Hva er støtteberettiget? 548 

 Aktiviteter som fremmer studentpolitiske saker og studentdemokratiet ved UiO. 549 

 Lister som ikke har fått innvilget søknad tidligere i perioden blir prioritert.  550 

Hva er ikke støtteberettiget 551 

 Vanlig drift av lister, som intern møtevirksomhet eller medlemsfordeler.  552 

 Politiske arrangementer som ikke faller innenfor studentpolitikk. 553 

 Utstyr til valgkamp, da dette skal gå av grunnbevilgningen til listene.  554 

 Til alkohol, reisevirksomhet eller lønn/honorar.  555 

 Midler som til favner andre organisasjoner.  556 

Hvordan søke? 557 

 Gå inn på hjemmesiden til Studentparlamentet, og last ned søknadsskjema for aktivitetsmidler.  558 

 Fyll inn skjemaet, og legg ved budsjett. 559 

 Ferdig utfylt skjema sendes til daglig leder via e-post: post@studentparlamentet.uio.no 560 

 Svar på søknader skal gis innen 7 virkedager.  561 

 562 

Forslag til vedtak 563 

Studentparlamentet vedtar foreslått modell for tildeling av fraksjonsstøtte, og tilhørende 564 

tildelingskriterier.  565 
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FORKORTELSER 
 

AU - Arbeidsutvalget 

ESN – Erasmus Student Network 

ISU – International Students’ Union Of Norway 

LMU- Læringsmiljøutvalget 

NSO – Norsk Studentorganisasjon 

NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  

SAIH – Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

UiO – Universitetet i Oslo 

SiO – Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP – Studentparlamentet 

VT – Velferdstinget 

 


