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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

    

 

2. INNKALLING TIL MØTE 07/16-17 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         

Tid: Onsdag, 05.04.2017, kl 17:00-20:30 

Sted: Niels Henrik Abels Hus, Abels utsikt (12 etg). Blindern 

 

 

Kl   SAKNR. SAKSTITTEL      SAKSTYPE 

17:00  108/16-17 Valg av møteledelse og referent    

109/16-17 Godkjenning av innkalling 

110/16-17 Godkjenning av dagsorden 

111/16-17 Godkjenning av referat  

112/16-17 Godkjenning av valgprotokoller  

113/16-17 Orienteringer 

114/16-17 Orientering fra komitéene 

   

17:45  115/16-17 B-sak - unntatt offentligheten    Orienteringsak 

18:05  116/16-17 Resolusjoner      Vedtakssak       

         

19:20   Pause 

 

19:35   117/16-17  Orientering om valg til Studentparlamentet og  

    arbeidsutvalget     Orienteringssak 

19:45  118/16-17 Valg av utdelingskomité til undervisningsprisen Vedtakssak 

20:10  119/16-17 Ny dato for konstituerende møte   Vedtakssak 

  

20:30    Møteslutt 

    Eventuelt 

    Møtekritikk 

    

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

mandag 03. april 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 

108/16-17 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

   4 

109/16-17 GODKJENNING AV INNKALLING  5 

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

      7 

110/16-17 GODKJENNING AV DAGSORDEN 8 

 9 

111/16-17 GODKJENNING AV REFERAT 10 

  SP-møte nr. 5 11 

 12 

  Referatet finner du på:  13 

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

       15 

112/16-17 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 113/16-17 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

      SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

 

ORIENTERINGER 20 

 21 

 22 

ORIENTERING FRA LEDER, HANS CHRISTIAN PAULSEN 23 

 24 

Jeg avsluttet forrige møte i studentparlamentet med å si at jeg skulle reise til Bergen neste morgen fordi 25 

jeg hadde et valg å vinne. Dessverre gikk det ikke slik, til tross for at jeg var innstilt som Norsk 26 

studentorganisasjons neste leder. Ledervalgkamp har i den perioden tatt mye tid, men det har samtidig 27 

gjort at jeg har hatt muligheten til å sette flere saker som er viktige for oss på dagsorden. Spesielt saken 28 

om skolepenger har vært viktig for meg å fronte inn mot landsmøtene til Høyre og Senterpartiet, som 29 

begge har hatt forslag oppe om vedtak om skolepenger for studenter utenfor EØS. Høyre har vedtatt at 30 

de ønsker «moderat studieavgift» for den gruppen, heldigvis gikk ikke Senterpartiet for en lignende 31 

løsning. Dette skyldes først og fremst godt lobbyarbeid fra Norsk studentorganisasjon, men jeg er svært 32 

fornøyd med at det sannsynligvis ikke blir flertall for skolepenger for studenter utenfra EØS i neste 33 

stortingsperiode.  34 

 35 

SAB-prosessen, en stor strategisk evaluering av UiO som startet i 2012, ble avsluttet denne måneden 36 

med et seminar på Blindern. Blant annet Kunnskapsministeren og internasjonale forskere kommenterte 37 

resultatene, og UiO har kommet en lang vei. På studiesiden har det blant annet resultert i at 30-frie 38 

studiepoeng og studiepoenggivende praksis skal være et mål på alle studier. På denne avslutningen satt 39 

jeg i et panel med begge rektorkandidatene, og fikk rettet fokuset tilbake til en del av utfordringene som 40 

ikke er blitt adressert enda. Det er viktig at det fortsatt får oppmerksomhet, og vi skal sørge for at 41 

utdanningen på UiO forbedres uansett hvem som vinner rektorvalget.  42 

 43 

Handlingsplanspunkter: 44 

2. UiO må sørge for automatisk individuell begrunnelse på eksamen, som fremmer læring, for alle 45 

studenter ved UiO 46 

Vi har flyttet denne saken langt, men tror ikke vi kommer noe lenger før neste rektorat overtar.  47 

 48 

4. Studieporteføljen må revideres for å tilpasses dagens samfunn. Bachelorgraden må omstruktureres for 49 

å gi studenter større frihet og kvalifisere til en bredde av masterprogrammer. Alle studier skal ha 30 frie 50 

studiepoeng samlet i et semester. De integrerte mastergradene bør styrkes. 51 

30 frie studiepoeng er blitt en del av utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og UiO, nå må 52 

vi jobbe for at det implementeres på hele UiO.  53 

 54 

9.UiO må sørge for at flere vurderingsformer enn avsluttende eksamen tas i bruk for emner der dette er 55 

hensiktsmessig 56 

Vi har hatt fokus på det i forbindelse med rektorvalget, nå venter vi spent på lanseringen av det ene 57 

rektorteamet sin lansering av et utdanningspolitisk manifest på mandag 3. april.  58 

10. UiO må forsterke og oppdatere sine etiske retningslinjer for fondsforvaltning og 59 

næringslivssamarbeid. UiO skal trekke seg ut av fossil energi og nye investeringer skal stimulere til grønn 60 

vekst og sosial likhet. Retningslinjene må gjøres lett tilgjengelig for studentene 61 
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Vi har kommet svært langt på dette punktet i og med at UiOs fond, Unifor, har trukket seg ut av fossile 62 

investeringer (https://www.nrk.no/norge/norske-universiteter-trekker-seg-ut-av-olje-og-gass-63 

1.13250974) og har et menneskerettighetsnivå som er av topp internasjonal standard. Vi jobber videre 64 

med å få til et etikkutvalg på UiO, men ser at dette er en sak det vil ta tid å få til.  65 

 66 

 67 

 68 

ORIENTERING FRA NESTLEDER/STYREREPRESENTANT, VEBJØRN ANDERSSON 69 

Fra forrige møte i Studentparlamentet har oppkjøringen og gjennomføringen av landsmøtet til 70 

Norsk studentorganisasjon tatt mye av tiden, men har samtidig funnet rom for litt andre prosjekter.  71 

 72 

Nestleder 73 

Som nestleder hadde jeg ansvaret for UiO-delegasjonen frem mot landsmøtet til Norsk 74 

studentorganisasjon. Tiden har gått i å arrangeremøter, og drive med politikkutvikling, og vi kan se 75 

tilbake på flere politiske gjennomslag på landsmøtet. I slutten av mars deltok jeg, sammen med 76 

Kristine, på oppstartsseminaret for prosjekt Nedre Blindern i regi av UiO. Ettersom 77 

Livsvitenskapsbygget tar over mye av virksomheten til Nedre Blindern, har UiO starten en prosess 78 

for å se på fremtidig bruk av Nedre Blindern. Dette blir et pågående og langsiktig arbeid, hvor det 79 

er viktig at Studentparlamentet er engasjert, for å sikre at fremtidens studenter får et levende 80 

Campus å gå til.   81 

 82 

Universitetsstyret 83 

Den 14. mars var det møte i universitetsstyret. Det var flere interessante saker på agendaen, blant 84 

annet oppfølging av kvalitetsmeldingen og innovasjonsløfte ved UiO. UiO har satt i gang arbeidet 85 

med tiltak fra kvalitetsmeldingen, der meritteringssystem og sensorveiledning er satt øverst på 86 

dagsorden. Innovasjonsløftet er i fullgang på UiO, og i styret ble det blant annet drøftet hvordan 87 

dette skal nå studenter på vårt bredde universitet. Det har blant annet i gått dialoger med 88 

studentaktører som Studentparlamentet for å bidra til synliggjøring av innovasjonsmulighetene for 89 

studentene. I tillegg ble det foreslått at Senter for lærings og utdanning skal få 5 millioner til 90 

opprettelse, noe som skal legges frem for styret neste møtet.  91 

I tillegg deltok jeg på et kurs for nye styrerepresentanter ved alle nivåer på UiO, og presenterte 92 

universitetsstyret. Dette er et gratis tilbud for alle studenter i styrer, og anbefales på det sterkeste.   93 

 94 

Forskning og innovasjon  95 

I forbindelse med innovasjonsnettverket har jeg tatt kontakt med Start:UiO som er en lokal 96 

forening for innovasjon ved UiO og videre dialog med UiO. Målet er å legge rammene for et 97 

kontakt nettverk, og bidra til å øke mulighetene for studenter ved UiO til å ta del i 98 

innovasjonsløftet. Jeg har også deltatt i møte Osloforskning, der hensikten er støtte opp under 99 

forskning med et Oslo-perspektiv.  100 

 101 

 102 

ORIENTERING FRA KOMMUNIKASJON- OG INTERNASJONALT ANSVARLIG, KRISTINA 103 

KLAKEGG  104 

 105 

Kommunikasjon  106 

Jeg har promotert rektordebattene vi har arrangert, både den om globalt samfunnsansvar og 107 

studentenes rektordebatt med kulturutvalget. 108 

 109 
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Jeg har bidratt til promotering av undervisningsprisen.  110 

 111 

Valg 112 

Sammen med promoteringskomiteen (promkom) har vi skrevet manus til den animerte 113 

informasjonsfilmen om valg. Jeg har spilt inn lyd til den sammen med Jorunn fra promkom som er 114 

skuespiller-stemmen i den. Takk til NSO for at vi fikk låne proft lydutstyr! Vi har fått en grafisk designer til 115 

å animere. Det blir bra. 116 

 117 

Sammen med promkom hadde vi planlagt en kampanje i forkant av valget som skulle holdes i slutten av 118 

mars/begynnelsen av april. Denne måtte vi kutte grunnet interne årsaker. Ideén gjenstår til vitebøkene. 119 

Håper vi kan få til en kampanje etter valget! 120 

 121 

Sammen med promkom har vi utviklet memes som vi skal henge opp på Blindern for å lade opp 122 

stemningen til valget. Ideer til memes om valget? Send dem til meg.  123 

 124 

Sammen med promkom har vi gått ut og holdt intervjuer og filmet studenter om hva de vil endre ved 125 

UiO. Dette blir til en kort film for å få folk til å stemme for endre UiO i tråd med deres ønsker.  126 

 127 

Sammen med Line, grafisk designer og en illustrator har vi jobbet med å lage bannere, plakater, flyers og 128 

valgbilag til valget. Det ser fresht ut. Gleder meg til dere får se.  129 

 130 

Jeg har laget en valgomat som før påske skal bli digital og kjøres på enten start.no/buzzfeed/lignende. 131 

Takk til AU, VT og Universitas for innspill. Vi samarbeider med Universitas om dette. Vi lager valgomat, 132 

de lager en nettsak om det. Dette skal gjøre det enklere for studentene å vite hvem de skal stemme på 133 

til valget og se forskjeller mellom listene.  134 

 135 

Vi har samarbeidet mye SULF om valg. Vi planla hvordan studenutvalgene kunne bidra i valget på en 136 

hyggelig middag med SULF. Gode ideer kom opp. Sammen med Kristine og Vebjørn skal vi besøke de 137 

ulike studentutvalgene, fortelle dem om SP og valget, slik at de er forberedt til å stå på stand og bidra i 138 

valget. ⅞ utvalg skal bidra! Hurra. Studentutvalgene får honorar for bidraget.  139 

 140 

Vi har samarbeidet med sosiale medier redaksjonene ved Lektorprogrammet og UiO om å lage korte 141 

filmsnutter til valget.  142 

 143 

Jeg prøver å få SiO-snapchat til å snappe oss under valget, samt til at vi kan bruke UiO-snappen i noen 144 

dager under valget   145 

 146 

Internasjonalt 147 

Det internasjonale arbeidet har hovedsakelig vært preget av å forberede UiO-delegasjonen til 148 

internasjonal plattform på landsmøtet til NSO, bidra med politikkutvikling på internasjonalisering til 149 

internasjonal plattform og deltakelse i students at risk kampanjen. 150 

 151 

Students at risk er et pilotprosjekt finansiert av SIU (senter for internasjonalisering av utdanning) 152 

som gir politisk aktive studenter under trussel i utlandet, muligheten til å fullføre sin utdannelse i 153 

Norge under trygghet. Ordningen har eksistert i tre år nå, og i mai kommer en evaluering av 154 

ordningen. NSO, SAIH og SP UiO ønsker at ordningen skal gjøres permanent og spres til andre 155 

Nordiske land. Kampanjen har gått ut på å spre bevissthet om ordningen ved å feire at vi er “proud 156 

supporters of Students at Risk” og akademisk frihet, slik fotball-supporter heier fram sine 157 
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fotballspillere. Kampanjen er et samarbeid mellom NSO og SAIH, der vi deltar som medlemslag i 158 

NSO. Vi har fått Ole Petter til å signere en intensjonsavtale mellom oss og SAIH om at UiO 159 

forplikter til å ta imot students at risk ved UiO. Se bilde: 160 

https://www.facebook.com/SPUIO/photos/a.421871889297.197408.102284494297/1015582130727161 

9298/?type=3&theater 162 

 163 

I tillegg til dette har jeg vært med å organisere en rektordebatt sammen med Changemaker og 164 

Universtities Allied for Essential medicines om UiOs globale samfunnsansvar. Der utfordret jeg 165 

rektorkandidatene på hvordan de vil jobbe med etisk arbeid ettersom forslag til ny 166 

forskningsetikklov gir økt ansvar for oppfølging av etisk problemstillinger til institusjonene. Jeg 167 

utfordret også kandidatene på om alle utdanningsprogrammer bør ha en internasjonal komponent. 168 

Det var de begge enige i!  169 

 170 

Jeg har også deltatt på et dagskurs hos SAIH om etiske retningslinjer ved høyere 171 

utdanningsinstitusjonene sammen med internasjonalt ansvarlige fra NTNU, UiS og SAIH-aktivister. 172 

Universitetet i Tromsø er den eneste institusjonen som har overordnede etiske retningslinjer for 173 

samarbeid med næringslivet, som er åpent tilgjengelige. Etiske retningslinjer bør følge føre-var 174 

prinsippet og være så konkrete, bindende og ansvarspåleggende* som mulig.  Jeg tok opp vår 175 

resolusjon (vedtatt 12.16) som krever etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet samt 176 

etikkutvalg. Den ble godt tatt imot og spredd til andre studentdemokratier.  177 

 178 

Jeg har deltatt på internasjonaliseringskonferansen til SIU i to dager. Jeg lærte om: kurs i 179 

interkulturell kompetanse slik at studenter får mer ut av utvekslingsoppholdet, hvordan måle 180 

kvalitet i internasjonaliseringsarbeidet, samt hvordan rekruttere studenter til internasjonale 181 

masterprogrammer. Jeg har også knyttet kontakter til administrasjonsfolk som jobber med 182 

internasjonalisering og andre studentpolitikere i landet.  183 

 184 

Jeg har blitt valgt til leder av internasjonal komite i NSO, så hvis du sitter i SP neste år, så ses vi i 185 

studentpolitisk sammenheng da og! 186 

 187 

 188 

ORIENTERING FRA STUDIE OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, INGVILD LEREN STENSRUD 189 

 190 

Studie og læringsmiljø ansvarlig  191 

 Jeg har deltatt på seminar om senter for læring og utdanning 192 

 Det har vært et møte i læringsmiljøtutvalget og et i utdanningskomiteen.  193 

 Jeg har også vært på møte med de som leder prosjekt digitalt læringsmiljø og avtalt at 194 

arbeidsutvalget skal være en referansegruppe for utredningsarbeidet.  195 

 Under landsmøte hadde jeg et ekstra ansvar for å sette meg inn i plattformen om organisering 196 

og dimensjonering. Jeg ledet også redaksjonskomiteen.  197 

 198 

 199 

Likestillingsansvarlig  200 

 Sammen med senter for tverrfaglig kjønnsforskning og universitets bibliotek arrangerer vi en 201 

rektordebatt om likestilling 6. april. Jeg håper mange kommer!  202 

 Jeg har deltatt på et møte i koordineringsgruppe for likestilling på UiO  203 

 204 

Fadderuke ansvarlig  205 

https://www.facebook.com/SPUIO/photos/a.421871889297.197408.102284494297/10155821307279298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SPUIO/photos/a.421871889297.197408.102284494297/10155821307279298/?type=3&theater
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 Jeg har vært i møte med de nye faddersjefene og planlagt hvilke aktiviteter SP skal delta på i 206 

fadderuka  207 

 208 

Handlingsplanpunkene  209 

UiO må styrke tilretteleggingstilbudet for studenter, og det må opprettes et sentralt kompetansesenter 210 

rettet mot studenter og andre som jobber med tilrettelegging: 211 

- Jeg har møtt hun som jobber med gjennomgangen og kartleggingen av tilretteleggingsarbeidet 212 

på UiO  213 

 214 

UiO må implementere et meritteringssystem som premierer undervisning  215 

- Utdanningskomiteen har vedtatt dette som en hovedprioritering i arbeidet med 216 

kvalitetsmeldingen  217 

- Det sittende rektoratet har bestemt seg for å sette i gang arbeidet, men ønsker at det nye 218 

rektoratet skal ta den politiske avgjørelsen om hvordan systemet skal se ut.  219 

  220 
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SAKSNUMMER:  SP 114/16-17 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Orienteringer 

 

 

ORIENTERING FRA KOMITÉENE 221 

 222 

 223 

ORIENTERING FRA PROMOTERINGSKOMITÉEN 224 

 225 

Se Kristinas orientering under valg. Promoteringskomitéen har bidratt en hel del med kreativt, strategisk 226 
arbeid og mange gode innspill! Vi har hatt 3 møter siden forrige SP møte. Takk til promoteringskomitéen 227 
for innsatsen! 228 
  229 
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SAKSNUMMER:  SP 115/16-17 

SAKSTITTEL:  B-SAK  

SAKSANSVARLIG:        Line Willersrud  

SAKSTYPE: orientering – unntatt offentligheten jfm.        

§ 7-4 Reglement for Studentparlamentet 

ved UiO  

 

 

B-SAK  UNNTATT OFFENTLIGHETEN 230 

 231 

Etter hendelser som oppsto under landsmøte til Norsk studentorganisasjon 24,-26. mars ønsker 232 

Arbeidsutvalget å løfte en personalsak ovenfor Studentparlamentet. Av hensyn til involverte parter, 233 

ønsker Arbeidsutvalget at saken legges frem muntlig for Studentparlamentet i lukket møte, jfm. § 234 

7-4 Reglement for Studentparlamentet ved UiO. Arbeidsutvalget har i etterkant av landsmøte 235 

igangsatt en intern prosess for håndtering av saken, og administrasjonen vil legge frem saken og 236 

prosessen ovenfor Studentparlamentet. De som har måtte ha spørsmål i forbindelse med saken kan 237 

ta kontakt med daglig leder, Line Willersrud.  238 

  239 
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SAKSNUMMER:  SP 117/16-17 

SAKSTITTEL:    Valgkultur 

SAKSANSVARLIG:        Kristina Munoz Ledo Klakegg 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

ORIENTERING OM VALG TIL STUDENTPARLAMENTET OG 

ARBEIDSUTVALGET 
 240 

Studentvalg 241 

 242 

Valgkamp i forkant av valget: Er det lov å drive valgkamp i forkant av valget? Policien AU har 243 

diskutert rundt dette er at det er politisk frihet for listene til å drive valgkamp i forkant. AU har 244 

kommet fram til at vi har ingen myndighet til å begrense dette.   245 

 246 

Møte om valgkultur 28.02:  247 

Det ble holdt et møte om valgkultur med listeledere for lister som stiller til valg i 2017/2018 og AU. 248 

Referatet er vedlagt. Dette er min oppsummering fra møtet: 249 

- Valgkampen skal være positiv. Man skal snakke opp egen politikk og forhindre at 250 

valgkampen blir negativ og aggressiv. 251 

- AU skal ta tak i konflikter som oppstår under valget og følge dem opp. Listene rapporterer 252 

til Vebjørn i AU dersom konflikter oppstår. 253 

- AU skal legge til rette for at listene bruker minst mulig tid for å snakke om selve valget og 254 

SP, og mest mulig tid til å snakke om egen politikk. Det skal være enkel og tilgjengelig 255 

informasjon man kan henvise til dersom spørsmål om hva valget er og hva SP gjør, oppstår. 256 

- Det er positivt dersom listene innser at studenten man snakker med egentlig passer til en 257 

annen liste og henviser studenten til den passende listen. 258 

- Dersom vi alle bidrar til å snakke opp valget, SP og andre lister, så blir det et best mulig 259 

valgresultat for alle. 260 

- Valget skal være preget av at studentene ser synlige forskjeller mellom listene. 261 

- Valgkampen skal være en morsom opplevelse for alle involverte! 262 

 263 

Arrangementer i forbindelse med valget: 264 

Vi håper samtlige lister har mulighet til å stille opp. 265 

 Onsdag 19. april: 266 

o 08:00: valgstart 267 

o 11:00-14:00: valgtorg på Frederikkeplassen. Au steker vafler. Listene tar med rollups 268 

og flyers og forsøker å sanke stemmer. Radio Nova sender live duell mellom listene 269 

fra Frederikkeplassen 11-13. Send en debattant 270 

 Torsdag 20. april: 271 

o Hovedebatten på Chateau Neuf i samarbeid med Kulturutvalget. Send en debattant. 272 

Debatten begynner 19:00 273 

 Fredag 21. april: 274 

o 17:00-02:00. Valgfest på U1, SVFF. Vi skal skape bra stemning rundt valg. Det blir 275 

program med underholdning, dansing, konkurranser og premier. Ta med listene 276 

deres og venner. Det vil være stemmeboder fram til forsvarlig tid. 277 

 Tirsdag 25. april: 278 
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o 11:00-14:00, valgtorg med vafler, listene tar med rollups og flyers. 279 

 280 

 281 

Valg til arbeidsutvalget 282 

 283 

Det er på tide å vurdere om du ønsker å stille til valg i arbeidsutvalget eller å snakke med noen du 284 

kjenner som vurderer det, eller som du mener hadde passet til det. 285 

 286 

Alle studenter ved UiO har mulighet til å stille til valg. Du kan stille til: universitetsstyret (kvinnelig), 287 

universitetsstyret (mannlige), leder, studie- og læringsmiljøansvarlig samt 288 

kommunikasjonsansvarlig. Universitetstyrerepresentantene velges i en bolk for seg. Leder, studie-289 

og læringsmiljøansvarlig samt kommunikasjonsansvarlig velges i en annen bolk for seg.  Disse fem 290 

vervene eksternkonstitueres av det nyvalgte parlamentet for 2017/2018 på konstituerende møtet i 291 

første valg runde. Blant de 4 valgte (alle bortsett fra leder), eksternkonstitueres nestleder i andre 292 

valgrunde. 293 

 294 

Etter at arbeidsutvalget for 2017/2018 eksternkonstitueres av SP, internkonstituerer de seg til 295 

følgende verv: 296 

- Økonomiansvarlig 297 

- Likestillingsansvarlig 298 

- Miljøansvarlig 299 

- Valgansvarlig 300 

- Fadderukeansvarlig 301 

- Forskningsansvarlig 302 

- Konferanseansvarlig 303 

- Internasjonalt ansvarlig 304 

- SULF-ansvarlig 305 

 306 

Jeg anbefaler dere å lese § 3 ANSVARSFORDELING I ARBEIDSUTVALGET 307 

http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/regelsamling/sp-arbeidsbeskrivelse.html 308 

 309 

Stille til valg: 310 

For alle de som ønsker å stille til valg, må det fylles inn et kandidatskjema: 311 

https://goo.gl/forms/iHLEjYkcD5ev2u493 312 

Kandidatskjemaene publiseres fortløpende på nettsiden til SP. Dere kan selv annonsere deres 313 

kandidatur offentlig når dere ønsker, og på den måten dere ønsker. 314 

 315 

Det er bare å ta kontakt med samtlige i arbeidsutvalget hvis dere har spørsmål om vervene og hva 316 

det innebærer å sitte i arbeidsutvalget. Vi svarer gjerne på spørsmål og er åpne for å ta en prat eller 317 

to! 318 

 319 

Kandidatutspørring: 320 

Konstituerende møte er satt til 4. mai. Arbeidsutvalget foreslår å utsette dato for konstituerende til 321 

11. mai (se sak 119, Ny dato for konstituerende møte). Kandidatutspørringen er til for at samtlige 322 

lister og studentutvalg har en anledning til å bli bedre kjent med kandidatene som stiller til valg. 323 

 324 

Vi minner om vedtatt politikk fra SP møte 06 i politisk dokument om Valgkultur: “Listene bør i 325 

etterkant av utspørringene samle sine valgte representanter og sin forhandlingsleder. Det er viktig 326 

http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/regelsamling/sp-arbeidsbeskrivelse.html
http://www.studentparlamentet.uio.no/organisasjon/regelsamling/sp-arbeidsbeskrivelse.html
https://goo.gl/forms/iHLEjYkcD5ev2u493


13 
 

at forhandlingsleder får en god forståelse av representantenes ønsker med tanke på forskjellige 327 

mulige valgresultater. På denne måten vil man kunne forhindre at det oppstår en situasjon hvor 328 

listen ikke kan stille seg bak forhandlingslederens resultat.” 329 

 330 

Hvis konstituerende fortsetter å være 04.05 vil kandidatutspørringen finne sted fredag 28.04 331 

klokken 17:30 Hvis konstituerende møte endres til 11.05 vil kandidatutspørring finne sted 04.05 332 

klokken 17:30. 333 

 334 

Forhandlinger: 335 

Formålet med forhandlinger er at listene for valgår 2017/2018 blir enige om en god 336 

teamsammensettning av arbeidsutvalg når det gjelder listerepresentasjon, verdimessig 337 

representasjon, teamsammensetning og egnethet i roller. Hver liste er representert med en 338 

forhandlingsleder. 339 

 340 

Vi minner om vedtatt politikk fra SP møte 06 i politisk dokument om Valgkultur:  341 

“Det er parlamentet som skal velge sin kommende ledelse. Det er derfor ønskelig at listene ikke 342 

henter inn forhandlingsledere utenfra, men heller velger en forhandlingsleder som har vært aktiv i 343 

parlamentet den inneværende perioden. Enhver forhandlingsleder skal bidra til at hele 344 

forhandlingsmøtet forstår prosessen under forhandlingene. Forhandlingsleder må ha god 345 

rolleforståelse, og være inneforstått med at h*n har et delansvar for at parlamentet skal kunne 346 

samarbeide og fungere etter forhandlingene. 347 

 348 

Dersom en liste ikke lenger ser seg tjent med å delta i forhandlingene kan listen trekke seg fra 349 

forhandlingene. De øvrige listene vil da fortsette å forhandle all den tid det fortsatt er mulig å 350 

oppnå det nødvendige valgtallet i valgene det forhandles om.” 351 

 352 

Hvis konstituerende fortsetter å være 04.05 vil forhandlingene finne sted tirsdag 02.05 klokken 353 

17:30. Hvis konstituerende blir flyttet til 11.05 vil forhandlinger finne sted 09.04 klokken 17:30. 354 

 355 

Vedlegg 356 

Vedlagt finner dere: 357 

- Referat fra listeledermøte om valgkultur for studentvalget (Vedlegg 1) 358 

- Retningslinjer for bruk av Villa Eika under valget. Retningslinjene har blitt presentert og 359 

orientert om på valgallmøtet.  360 

  361 
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SAKSNUMMER:  SP 118/16-17 

SAKSTITTEL:    Valg av utdelingskomiteen 

SAKSANSVARLIG:        Ingvild Leren Stensrud  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

VALG AV UTDELINGSKOMITEEN  362 

 363 

Utdelingskomiteen er de som bestemmer hvem det er som vinner årets utdanningspris. I statuttene 364 

til utdanningsprises står det at:  365 

 366 

«Utdelingskomiteen skal velges av SP. Den skal bestå av 8 representanter. Det tilstrebes 367 

faglig spredning og kjønnsbalanse. Komiteen ledes av et medlem av Studie- og 368 

forskningskomitéen, oppnevnt av Studie- og forskningskomiteen selv. Utdelingskomiteens 369 

leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Studentparlamentets arbeidsutvalg har 370 

sekretærfunksjon for utdelingskomitéen.» 371 

 372 

Derfor har arbeidsutvalget spurt representantene fra studentutvalgene om de ønsker å sitte i 373 

utdelingskomiteen eller sende en annen fra studentutvalget for å oppnå den faglige spredningen. 374 

Vi foreslår at disse velges som medlem av utdelingskomiteen. Vi mangler fortsatt to representanter 375 

og vi oppfordrer kvinner til å stille da det er dårlig kjønnsbalanse.    376 

 377 

Når deg gjelder leder av komiteen har studie og forskningskomiteen falt ned på Markus Leira 378 

Asprusten og Kristine Berg Heggelund som vara  379 

 380 

 381 

Forslag til vedtak 382 

 383 

Medlemmer av utdelingskomiteen  384 

 385 

 Synne Hatlevold Sjøberg – MSU 386 

 Marcus Lima – MNSU  387 

 Erlend Ditlefsen Aag – TFSU 388 

 Halvor Klareng – OSU  389 

 Knut Nicholas Figenschou - HFSU 390 

 Ledig plass 391 

 Ledig plass 392 

  393 
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SAKSNUMMER:  SP 119/16-17 

SAKSTITTEL:    Ny dato konstituerende møte 

SAKSANSVARLIG:        Hans Christian Paulsen 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

NY DATO FOR KONSTITUERENDE MØTE 394 

 395 

Vi ser at vår foreslåtte dato for konstituerende møte legger opp til en prosess som er for tettpakket. Når 396 

vi legger opp til en prosess som skal inneholde både utspørring av kandidater som stiller til valg og 397 

forhandlinger mellom listene så ser vi at perioden blir for knapp.  398 

 399 

Vi foreslår derfor at konstituerende møte flyttes fra torsdag 4. mai til torsdag 11. mai.   400 

 401 

 402 

Forslag til vedtak 403 

 404 

Konstituerende møte flyttes fra torsdag 4. mai til torsdag 11. mai. 405 

  406 
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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 
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VEDLEGG 
 

VEDLEGG 1: REFERAT VALGKULTURMØTE MED LISTELEDERNE  
 

Til stede: Marius (A-lista), Tyler (Internationalista), Mia (Blå liste), Ingvild (VA), Veronica (RL), Jens (Grønn 

Liste), Vebjørn (AU), Simen (Gjestelista), Christoffer (VSL) 

Ordstyrer: Kristina Klakegg (AU) 

Referent: Line Willersrud 

 

Forventningsavklaring 

 

Listeledere: Hva forventer du av:  

1. Deg selv og liste av oppførsel under valget: 

- Ypperlig – vil ikke pådra seg fiender under valget.  

- Unngå å aktivt skaffe seg fiender. 

- Forventer at listen respekterer andre lister, at man snakker opp egen politikk enn at man snakker 

ned andres politikk.  

- At man svarer studentene på hva studentparlamentet faktisk er, slik at studentene som oppsøker 

dem har muligheten til å ta et informert valg.  

- Det ikke lov å snakke negativt om andre, men at man kan peke på forskjeller.  

- At listen gjør et godt valg på egne saker, og at andre også gjør det.  

- Ha et godt miljø for å gjøre et bra valg, slik at studentene kan kunne ta en beslutning på 

informasjon.  

- Mulighet for å kunne sende en student videre hvis det virkelig er kræsj i meningen mellom 

studenten og lista 

- At kommunikasjonen mellom AU og listelederne går nedover også til resten av lista.  

- Vi diskuterer sak, ikke negativ valgkamp, tar opp egen politikk, listene fremmer egen politikk,  

 

2. Av andre lister: 

- Forventer at man ikke aktivt går rundt og forventer dårlig stemning.  

- Holde negativ campaigning til et minimum  

- Passe på saklighetsnivå 

- Prøve å unngå at man smittes av de nasjonale debattene. Forventer at man husker på at dette er 

engasjerte mennesker, som ikke har et panser rundt seg. Og at man diskuterer sak og ikke 

henger ut personer.  

- At alle oppfører seg, og ikke river ned hverandres plakater. Unngå småligheter og dårlig 

stemning. 

- At AU synliggjør Studentparlamentet - At man synliggjør hva Studentparlamentet er. Og at man 

er fysisk tilstede hver dag under valget.  

- At AU fungerer som tillitsvalgte for listene, slik at listene kan komme med klager, og ta det 

videre.  

- At listene ikke prøver å stjele personene fra andre lister, når de står på stand. Vent heller på at 

personen oppsøker de.  

- Har lov til å være uenig politisk, men at man kan være venner på fritiden.  

- Ikke aggressiv kampanje 

- At det er rom for at man kan stå i en debatt på en konstruktiv måte, og at man kan gå ned å ta 

en øl etterpå.  
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- Ønsker ikke en konsensusvalgkamp: Listene må kunne vise at det er forskjeller, slik at det ikke 

blir en kjedelig valgkamp 

- At det skal være gøy! 

 

2. Av AU: 

- At AU bidrar med all den hjelpen de kan bidra med 

- Forventer at AU er på ballen og tar ting ved roten, slik at det ikke eskalerer. At vi jobber mot å 

krangle mot hverandre.  

- At AU kommer med informasjon. Eller at de tar tak i ting hvis det murrer. Hvis noe blir gjort 

annerledes i år enn fra andre år, så gir man tydelig beskjed om dette. Endringer må gis tydelig 

beskjed om 

- Ønsker at AU hjelper alle listene, og at man fasiliterer et godt valg.  

- Forventer at AU promoterer valget på en kort og konsis måte 

- AU skal informere om hva SP-er, strebe til å vise forskjellene mellom listene, valgkamp skal være 

gøy og at man gjerne kan hjelpe hverandre.  

 

Forventninger fra AU:  

- Oss selv: at vi jobber bare med valget den uken.  

- At vi internt har en avklaring på når vi skal gjøre ting, og at det er tydelig overfor listene 

- At vi skal være åpne og hyggelige og ta imot alle slags forskjellige spørsmål, og hjelpe til 

- At lister benytter seg at de AU kommer med at tilbud og hjelp, og bidra til å skape 

fellesstemning – en festuke. Bidra til å være engasjerende, slik at det smitter over til studentene. 

 

 

Kommunikasjon 

Fra listeledere: 

1. kommunikasjon internt:  

- At vi lager en intern regel at det er lov med en plakat per vegg.  

- Internt: unngå trolling. 

- Setter pris på listelederchatten 

- Ønsker ikke praktisk informasjon på fb – heller sende det på mail. Kan også bruke Eika-slack.  

- Konstruktivitet og positivitet – prøv å løs saker internt før eksternt.  

- Ikke kom med unødvendig informasjon 

- Holde god stemning 

- Listelederchatten er en fin kanal for å kunne holde god stemning. Men viktig å ha formelle 

kanaler i tillegg.  

- Se på muligheten for å lage valgkampinfo-chat på fb – hvor kun AU kan skrive innlegg. 

Enveisinformasjon, hvor alle som ønsker kan være med.  

 

2. Hvordan vi snakker om hverandre eksternt – i media og sosiale medier: 

- Opptatt av studentene skal få inntrykk at studentpolitikk er interessant for dem.  

- Gjøre det best mulig 

- Ekstern: forvente at man blir møtt med den tonen man selv legger opp til. 

- Må være lov til å være uenig politisk, og kunne henvise til noe en person har sagt, men hold det 

saklig og ikke personangrep  

- Eksternt ønsker man god og saklig kommunikasjon 
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- Anbefaler å ikke skape dårlig stemning, for å kunne få et konstruktivt samarbeid videre. Bedre å 

snakke opp egen politikk, enn snakke ned Studentparlamentet.  

- Svare på innlegg med samme tone, men ikke personangrep.  

 

3. Hvilken holdning bør listene deres ha når dere møter velgergrupper. Hvordan skal man møte 

studenter? 

- I møte med velgerne er det å være åpen for studentene 

- Vær snill og grei og ikke lyv.  

- La studentene få vurdere politikken og ikke push på. 

- Må være ydmyk – skal fortelle hvem vi er og ikke push dem til å stemme 

- Møte med velgere fokuserer man på å få folk til å stemme, heller enn å endre stemmen deres til 

sin liste. Slik at man får opp valgprosenten 

- Ønsker at man snakker kun om seg selv og fakta, og heller henvise til de andre listene hvis 

studentene spør. Trenger ikke å sette opp sin egen politikk opp mot andre.  

Fra AU: 

1. Listelederchatten er for å kunne diskutere, men man kan gjerne ta opp spørsmål direkte med 

AU. AU forventer at vi gir god informasjon, men at informasjonen blir gitt videre til listene.  

2. AU kommer bare til å ha nøytral kommunikasjon. Men håper det blir et debattklima, slik at man 

får frem ulikhetene mellom listene. 

3. I møte med velgergrupper skal man ha forståelse for at dette kan være overveldende. Og 

forvente å kunne svare hva som faktisk skjer. AU skal vurdere å sende ut et «ofte stilte 

spørsmåls»--dokument, slik at man vet hva som kan bli svart til de spørsmålene. AU ønsker at 

listene husker å ikke presse studentene altfor mye – huske at det ikke er tvang til å stemme.  

- Plakater: ikke heng opp dine plakater over andre listers plakater  

- Vi har veldig lyst til å få til et infomøte dagen før valget med praktiske beskjeder.  
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VEDLEGG 2: RETNINGSLINJER FOR VILLA EIKA UNDER VALGUKA 
 
Kjære alle lister! Valget nærmer seg med stormskritt, og i den anledningen ønsker vi å presisere litt do’s and 
don’ts.  

 
Bruk av Eika:  
Bruk veldig gjerne Villa Eika som et sted for å ta en pust i bakken mellom stand og annen valgaktivitet. Det er helt 
greit å legge fra deg saker og ting, men husk at når dagen er over må dette ryddes. Listene har egne hyller nede i 
kjelleren på Villa Eika. Alt av valgmateriale skal legges ned i hyllene eller tas med bort fra Eika. Husk at vi er 9 lister 
som stiller til valg, så det blir fort kaotisk hvis vi ikke holder det ryddig. Vi deler jo hus med flere, så det er greit å ta 
hensyn til det.  
 
Vi har booket 1. etasje til dere for hele valguka fra kl 08-17. Utover dette kan det hende at det er andre som skal 
avholde møter.  
 
Kaffekoking:  
Vi har noen ganske greie kaffetraktere på huset som dere kan få låne så mye dere vil. Husk likevel at dere må ha 
med deres egen traktekaffe for å putte på trakterne. En ting som også er VELDIG VIKTIG Å HUSKE PÅ: vask bort 
sølet deres. Søler dere kaffe – uansett om det er i våt eller tørr form, tørk det bort. Så blir Line veldig fornøyd <3  
 
Printing: 
I år får dere printe plakater og flyers på Reprosentralen, men hvis dere skulle gå tom, eller skulle trenge å printe ut 
noe annet, så er det greit å huske på at dere kan printe ut på Villa Eika sin egen printer i 2. etasje: Tobben. Når 
dere skal printe ut, er det bare å finne en ledig PC. Det er som regel alltid en ledig inne på SAiH/ISU/ESN kontoret 
(det kontoret innenfor printerkontoret). Logg dere inn på PCen med deres egen UiO-brukerkonto, og print ut ett 
eksemplar. Ta med dette eksemplaret til printeren og kopier opp i det antallet du ønsker. Alle lister har en egen 
konto, med et passord dere kan få inne hos daglig leder. Hver liste har en gratis kvote på 500 fargekopier for 
2017. Etter de 500 fargekopiene koster det 0,35 øre pr fargekopi.  

 
Er dere en ny liste må dere komme innom Villa Eika for å få opprettet en brukerkonto. Av erfaring kan dette ta litt 
tid, så kom gjerne innom i god tid før påsken.  
 
Hilsen  
Kristina Klakegg, Valgansvarlig  
Line Willersrud, Daglig leder 

 

 


