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Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv kontakte sin
vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Natasa på tlf. 22 85 70 44 eller send e-post til
natasa.duric@studorg.uio.no. Vel møtt!

Heine Skipenes
Leder
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Okei… Jeg som kom hjem etter jula og tenkte ”nå skal det bli skitur!” Men akk… 6° C og
møkkavær. Jaja.
Nytt år – nye muligheter
En av kjerneutfordringene ved Universitetet er at desember er en typisk stilletid. Det er snart ferie,
eksamenstiden er i full gang og henvendelser som vanligvis tar lang tid tar da enda litt lenger tid
enn vanlig. Dette kan virke negativt, men i utgangspunktet er det ikke det. Lobbepotensialet er da
relativt stort, noe vi også har benyttet oss av. Etter nyttår har alt kommet godt i gang igjen, og
tempoet har økt betraktelig sammenlignet med november og desember.
Utfordringen ligger i at vi nå begynner å få knapt med tid. Rektorvalg og Studentparlamentsvalg
er rett rundt hjørnet, og opptakten til det er krevende. Det er mye teknisk og organisatorisk som
skal ligge til rette, og i tillegg er det haugevis med andre arbeidsoppgaver; rapporter som skal
leses, sakspapirer som skal skrives og mennesker som skal hjelpes. Med andre ord: Akkurat som
det skal være! Håper alle er klare for å ta fatt på vårsemesteret, det er i hvert fall jeg!
Rektorvalg
Fra 30. mars til 2. april avgjøres hvem som blir valgt som ny rektor ved Universitetet i Oslo.
Rektor Geir Ellingsrud går av til sommeren, og fra og med 1. august vil vi ha et nytt rektorat. 16.
februar er fristen for å nominere kandidater, og valgkampen er i utgangspunktet mellom
nominasjonsfristen og 2. april. Foreløpig er det ingen kandidater som offisielt er kjente, men skal
vi tro debatten rett, er det flere som er i ”tenkeboksen”. Her gjelder det at vi er frampå! Vi vil ha
en kandidat som er best mulig, både sett fra Universitetet som helhet, men særlig sett fra et
studentperspektiv!
På vårt andre studentparlamentsmøte dette vårsemesteret (når kandidatene nettopp har blitt
kjent) vil vi gå nærmere inn på hvilke spørsmål som bør stilles, og presentere hvem som stiller til
valg. Arbeidsutvalget kommer ikke til å gå ut og støtte én kandidat, det overlater vi til fraksjonene
og enkeltstudentene. Jeg håper at alle tenker godt gjennom hva de ønsker av en kandidat, og
hvilke spørsmål som de ønsker besvart. Og om du har et godt forslag på en kandidat, si gjerne i
fra! Det er fortsatt ca en måned til fristen går ut! Les mer om rektorvalget på
www.uio.no/for_ansatte/organisasjon/rektorvalg/.
Psykisk helse
I tråd med vedtak i Læringsmiljøutvalget har det blitt satt ned en arbeidsgruppe for å se nærmere
på temaet psykisk helse for studenter, og komme med forslag til tiltak om det er noe som kan
gjøres bedre. Her er det Jomar og meg som møter, og selv om det kun har vært ett møte foreløpig,
har arbeidet vært meget konstruktivt. Det er representanter fra studieavdelingen, helsetjenesten,
spesialrådgivningen i tillegg til oss med. Det er virkelig deilig å jobbe i en arbeidsgruppe som
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virkelig har lyst til å få til noe. Nå er jo Universitetet som vi alle vet en forholdsvis tungrodd
maskin, men arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 2009. Dette er positivt. Vi kan med det si at dette
temaet som har fått mye oppmerksomhet i studentorganer lokalt og nasjonalt endelig kommer på
dagsorden på universitetsnivå her hos oss. Om det er noen som har forslag til hvordan ting
knyttet opp til studenters psykiske helse på Universitetet kan gjøres bedre, eller som har hørt eller
sett noe, er du mer enn velkommen til å fortelle oss. Dette er et ekstremt viktig tema.
Studenthovedstaden
I skrivende stund blir den nye nettportalen www.studenthovedstaden.no lansert i tilknytning til
årets rekrutteringskampanjer. Studenthovedstaden er som kjent et samarbeidsprosjekt mellom de
store studentorganisasjonene og lærestedene i Oslo, samt Oslo kommune, med fokus på å øke
studentrekruttering til Oslo og øke samarbeidet oss i mellom. Dette har vært et langsomt arbeid,
men nå er endelig ett kapittel til ferdigskrevet. Forhåpentligvis vil dere se mer til og høre mer om
begrepet Studenthovedstaden i tiden som kommer. Gå gjerne inn på nettsidene og kom med
tilbakemeldinger om det er noe vi kunne gjort bedre her.
Møter
Som nevnt var det ikke vært den mest hektiske møtevirksomheten før jul, men nå begynner det å
ta seg opp igjen. Likevel, siden sist studentparlamentsmøte har jeg hatt lobbelunsj med
Studentparlamentet ved HiO, formøte før Universitetsstyret, stiftelsesmøte Kunnskap Oslo,
bursdagsfest for Geir Ellingsrud, møte i Valgkomiteen NSU, konstituerende møte i Velferdstinget,
møte i styringsgruppa for Studenthovedstaden, ansettelse av studieveiledningsrapportskriver,
diverse julebord, møte med SiO Studentliv angående fakultetsstyrerepresentantkurs, HFSU
vedrørende varslingsrutiner, den årlige julegløggen for alle samarbeidspartnerne, møte med Oslo
kommune vedrørende jubileet, med SBIO (BI) og med Coca-Cola for oppfølging etter
resolusjonen i Velferdstinget. I tillegg har jeg deltatt på bisettelsen til Carl-Erik Schulz, en av de
mest fremtredende personene under de store debattene på Studentersamfundet i 1968. Du vil bli
husket.
Media
På mediesiden har det ikke vært de store hendelsene den siste perioden. Likevel har det vært litt i
Universitas, en debatt på Radio Nova om kopi- og rettighetsvern for pensum samt noen runder i
Duellen i Dagsavisen. Det blir nok mer trøkk på denne fronten i tiden som kommer.
Om noe skulle være uklart, eller orienteringen min er ufullstendig, er det selvfølgelig bare å ta
kontakt når som helst. Og husk: Fredager kl 12 er det vafler på Villa Eika! Kom kom!
Med vennlig hilsen

Heine Skipenes
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Orientering fra nestleder og Universitetsstyret
Til Studentparlamentets representanter
Arbeid i forbindelse med Universitetsstyret blir orientert i en felles orientering fra begge
Universitetsstyrerepresentantene.

NSU
NSU ser endelig ut til å ha fått litt mer orden på økonomien. Oslo holdt som vanlig en
stram linje i LS og fikk støtte fra alle de andre lokallagene. Selv om det er tegn til bedring
følger vi fortsatt situasjonen nøye. Jeg har også representert UiO i et utvalg som har sett
på hva man må gjøre for å unngå at situasjonen utvikler seg slik den har gjort nå.
Utvalgets innstillinger kommer til å bli presentert på NSU LS i Bergen 6.‐8. Februar. I den
forbindelse opplever vi igjen at det er vanskelig å få de faste delegatene til å møte.
Det økonomiske forholdet mellom NSU sentralt og oss er endelig avklart. Vi har fått på
plass en avtale som regulerer når vi skal få tilbake tilbakeføringene og når vi skal betale
inn medlemskontingent. Tilbakeføringene for 2008 har vi fått, dog noe sent i desember.
Det sammen med den nye avtalen gjør at premissene for utbetaling av
ekstrabevilgningen er på plass og de 40 000 ble utbetalt like før jul.
Økonomi
Beklager at det ikke var praktisk mulig å godkjenne regnskapet på dette møtet og lover å
komme tilbake med det til SP på februarmøtet. Generelt kan jeg si at økonomien er solid.
Vi går stort sett med overskudd på alle poster. Dette skyldes i hovedsak fokus på sparing
og at vi ikke bruker mer enn vi har. Overskuddet blir en god del større enn budsjettert
noe som i hovedsak skyldes at rentekompensasjonen ble lavere enn beregnet, lave
utgifter til komitélederlønn og lite annonsering. Detaljer og tall kommer jeg tilbake til på
neste møte.

Flytting av Studentparlamentets fadderordningen
Nå venter vi bare på administrasjonens vedtak. Jeg tror og håper det er avklart før SP.
Velferdstinget
Velferdstinget har valgt nye folk og har derfor en litt rolig periode. Vi legger opp til både
en faglige og sosial skolering av de nye tillitsvalgte og regner med et godt samarbeid i
tiden fremover. Samarbeidet innenfor rusfeltet fortsetter som før, Marianne leder fortsatt
dette arbeidet selv om hun har gått ut av VT/AU
Media
Har i første rekke dreid seg om studiekvalitet. Har hatt oppslag i Universitas i etterkant
av universitetsstyremøte og leserinnlegg i Aftenposten om hva som ikke må skje med
kvaliteten på utdanningen hvis vi tvinges til å ta imot flere studenter.
Likestilling
Har gjort litt forarbeid slik at den nye komiteen som forhåpentligvis settes ned i dag
umiddelbart skal få noe å arbeide med. Ellers så er det som vanlig å gå i de møtene som
settes opp. NSU skal behandle likestillingspolitisk plattform på LT noe som også krever
litt arbeid. Komiteen har hatt møte og stemt over forslagene som kom inn.
Timelister
HiST har innført timelister for sine vitenskapelige ansatte etter pålegg fra riksrevisjonen.
Det samme krever EU i sine forskningsprosjekter. Foreløpig dreier arbeidet seg om
informasjonsinnhenting om hvordan de gjør det på andre steder. Dette er uansett en
diskusjon som kommer til å bli aktualisert snart og det er nyttig å være tidlig ute i
debatten. Allerede nå ser vi at prosjekter og studium ikke blir gjennomført fordi de
ansatte ikke er villige til å bruke timelister.

Jomar Talsnes Heggdal
Nestleder og Universitetsstyret
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Orientering fra Studie‐ og Forskningsansvarlig

Studieveiledning
Sindre Hervig er i gang med arbeidet rundt utredningen for å forslå en bedring av studie‐
veiledningen. Her har vi hatt flere konstruktive møter med studieavdelingen og fått god hjelp til
hvordan dette arbeidet kan få resultater. Studieavdelingen ser positivt på dette arbeidet, og vi
kan se frem til en spennende prosess for å klargjøre roller og forhåpentligvis også få til et
konstruktivt arbeide med å heve kvaliteten på studieveiledningen
Vi har valgt å starte med å se på HF som fakultet og Institutt for Informatikk på instituttnivå.
Både studenter og ansatte vil bli intervjuet, og det tas sikte på at rapporten skal ferdigstilles innen
15.februar.
Det vil være naturlig å bringe inn dette for Studentparlamentet når rapporten foreligger, og
diskutere det videre arbeidet da.

European Quality Assurance Forum
Jeg deltok på en konferanse i Budapest om kvalitetssikringssystemene i Høyere utdanning i
Europa, og mange spennende temaer kom opp til diskusjon. I løpet av våren ønsker jeg å ta opp
enkelte av disse temaene i SFK. I tillegg til diskusjonene om hvordan man skal forholde seg til de
ulike internasjonale rangeringene, var kanskje den mest spennende vinklingen en diskusjon om
hva er egentlig en utdanningsinstitusjon.
Det ble sagt noe om hvordan man kan sammenligne utdanningsinstitusjonene med en
produksjonsbedrift. Dette gir grunnlag for å diskutere hva produktet egentlig er. Er det
studentene og kandidatene, eller er det emnene og fagene?
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Høringer
Det er levert flere høringssvar i ulike sammenhenger i perioden. Disse har vært av ulik karakter,
og formen på arbeidet er ulik. Det kan være ønskelig å komme med innspill til UiO og hvordan
de arbeider med ulike høringer. Formen som ble brukt med et koordineringsmøte mellom de
ulike delene av studieavdelingen i forbindelse med høringen om ”Forskrift for utdanningsstøtte
for 2009/10” var en form som gav klare påvirkningsmuligheter, og kan kanskje danne grunnlag
for et innspill om at dette er en arbeidsform vi kunne tenke oss å videreføre.

Valg
Det minnes om at fristen for å melde listenavn er 15.februar, og at det i etterkant av dette vil kalles
inn til et valgallmøte i månedsskiftet februar/mars.

Møter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AU‐møter
Møter med Rektoratet
Studiekomitemøte
SULF‐møte
UFO‐møte
3 møter med Studieavdelingen om utredningen om studieveiledningen
Høringsmøte om ”Forskrift for utdanningsstøtte for 2009/10”
Konferanse – ”European Quality Assurance Forum”
Møte i fagpolitisk komité i NSU

Stian Østland
Studie‐ og forskningsansvarlig
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Orientering fra internasjonal ansvarlig
A. Inkludering av internasjonale studenter
Internasjonalt ansvarlig holdt en hilsen, med informasjon om studentdemokratiet ved UiO,
på velkomstseremonien for de nye internasjonale studentene for dette semesteret. Videre
følges det med på mottaket av disse studentene, for å oppdage forbedringspotensialer og for
å gjøre mottaket best som mulig.
I desember har undertegnede møtt opp som observatør på International Student’s Union
Oslo (ISU) sine ukentlige styremøter for å styrke forholdet mellom SP og ISU, holde seg
oppdatert på deres arbeid, samt bistå med kunnskap om hvordan man når frem i ulike fora.

B. UiOs strategiplan for internasjonalisering, C. Bedre tilgjengligheten for mobilitet
D. Øke enhetenes insentiv for utveksling, E. Øke bredden og kvaliteten av
utvekslingsavtaler
For å få flere gode innspill til forbedring av universitetets strategiplan for
internasjonalisering, tok undertegnede utkastet opp på et AU-møte, og nå videre på dette
studentparlamentsmøte. Internasjonalt ansvarlig har ved tidligere anledning gitt innspill til
dette utkastet som presenteres på SP-møtet, både skriftlig og muntlig. Fristen for innspill i
denne omgang er utsatt gjentatte ganger, grunnet en forsinket stortingsmelding om
internasjonalisering av høyere utdanning. Det er varslet fra Kunnskapsdepartementet at den
vil komme i slutten av januar, og en prosatekst basert på den skjematiske oversikten i det
første utkastet, samt innspillene som kom underveis vil bli tatt inn når denne skal utformes.
Undertegnede har fått forespørsel fra Seksjon for internasjonalisering om å være med på å
formulere teksten, og vil være aktivt med i prosessen også etter januar.

F. Studentsolidaritet
Arbeidet med SAIHs styre startet i desember med et overlappsseminar, og vil komme i gang
for fullt nå på nyåret. På møtet ble oppfølging av SAIHs prosjekter behandlet, samt en del
personal- og økonomisaker. SAIH søker for tiden om å få Operasjon Dagsverk (OD) i år, og
det ble informert at man var med i siste runde i utvelgelsen.

Nå er det siste innspurt for første omgang av arbeidet med den globale studentkonferansen
som skal avholdes i tilknytning til UNESCOs World Conference On Higher Education. Det
er blitt jobbet med dette intenst den siste perioden, og rammene for møtet begynner å bli
satt. I høst var det innspurt for å finne finansiell støtte, og nå på nyåret har fokuset vært
selveste organiseringen, og det blir spennende å se hva slags resultater som kommer frem på
møtet. Imidlertid informeres SP om internasjonalt ansvarligs fravær på SP-møte, grunnet
denne konferansen som foregår i samme periode.

Annen virksomhet
- Undertegnede, i samarbeid med leder, har nå startet opp arbeidet med rektorvalg, og tatt en
idemyldring på hvordan studentene kan tydeliggjøre seg i valget. Mer detaljert informasjon
om dette vil fremkomme på neste SP-møte, hvor dette vil bli lagt frem som en sak.
- AU-møter: viser ellers til saksdokumentene og referatene.

Med vennlig hilsen
Naomi Ichihara Røkkum
Internasjonalt ansvarlig

UNIVERSITETET
I OSLO
UNIVERSITETSSTYRET
Studentrepresentantene

Ved : Ingvild Brox Kielland

Postboks 1088 Blindern
N-0317 OSLO
Besøksadresse: Villa Eika,
Blindernveien 37
Telefon: 22 85 70 71/22 85 70 45
Telefaks: 22 85 52 77

Orientering til Studentparlamentet
Takk for et vellykket julebord og riktig godt nytt år til dere alle.

Ekstraordinært styremøte 16.12.2008
Hovedsakene på møtet var
• Helhetsdokument om de faglige prioriteringene: Universitetsdirektøren
sluttfører arbeidet med helhetsdokumentet i tråd med de innspillene som
kom på møtet.
• Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene: Fakultetene, museene
og sentrene SUM og STK bes om å utarbeide gjennomføringsplaner for
egne faglige prioriteringer, innen 1. april 2009. Planene skal ha en
tidshorisont på 5 år. Disse forelegges styret for godkjenning i mai 2009.
Det gis følgende føringer for innholdet i planene:
Det skal redegjøres for hvordan de faglige prioriteringene innen
forskning og utdanning skal følges opp. Virkemidler og tidsplan for
oppfølgingen beskrives. Det skal redegjøres for hvordan framdriften skal
måles.
Det skal utarbeides stillingsplaner. Disse skal vise kapasitet og
kompetansetype og synliggjøre hvordan de faglige prioriteringene er
tenkt fulgt opp ved ledighet, rekruttering og tilsettinger. Planene skal ha
et femårs perspektiv og revideres hvert år.
Det skal redegjøres for hvordan de faglige prioriteringene følges opp i
2009‐budsjettet. Det forventes at en dreining av ressursinnsatsen inn mot
prioriteringene gjøres tydelig fra og med budsjettåret 2010.
Det skal redegjøres for hvordan økt innsats for eksterne inntekter kan
bidra til finansiering av de prioriterte områdene
UNIVERSITETSSTYRET
Studentrepresentantene

•

Birkeland Innovasjon ‐ Forholdet til kommersialiseringsaktørene
Forskningsparken AS og Medinnova : Universitetsdirektøren setter i
gang arbeidet med å se nærmere på muligheten for et tettere samarbeid
mellom kommersialiseringsaktørene Birkeland Innovasjon AS,
Forskningsparken AS og Medinnova, herunder muligheten for
sammenslåing av forannevnte TTOer.
Universitetsdirektøren påtar seg å se nærmere på de føringene som er
nedfelt i Thommessen‐utredningen av 23. mars 2004 om opprettelsen av
Birkeland til neste styremøte 24. februar 2009.

•

Fordeling av tilleggsbevilgning i 2008: Universitetsstyret vedtar, med
forbehold om Stortingets godkjenning av saldert budsjett 2008 følgende
fordeling av tilleggsmidlene:
Det odontologiske fakultet tilgodeses med 1,5 mill. kroner.
Resterende bevilgning, 27,457 mill. kroner, fordeles til enhetene etter
deres budsjettandel

Neste styremøte vil være 24.02. Det vil som vanlig bli avholdt formøte
mandagen i forkant (23.01.) kl.16.00. Sakskart sendes ut til Studentparlamentet
på mail.

Kollegieforum
Årets første Kollegieforum vil bli avholdt i Stavanger 15‐17 januar 2009. Da
dette er etter orienteringsfristen vil det bli en kort muntlig orientering på møtet.

Rekruttering av nye studenter
Kampanjesite
Universitetet i Oslo har fått en egen kampanjesite. Denne ligger ute på
www.uio.no/blistudent.
Studentdemokratiet er også trekt frem ulike steder. Du kan for eksempel gå inn
på kartet over Blindern Campus og klikke deg inn på Villa Eika.
Studiekatalogen 2009/2010
Den nye katalogen er kommet og studentdemokratiet er også her tatt med inn
opp til flere steder. Inklusivt rektors hilsning til de nye studentene, UiO a‐å, i
delen om karrieresenteret, helside bak i katalogen og i ”et rikt studentliv
utenfor lesesalen”☺.

Side 2

Kampanjen for 2009
Kampanjen er ikke helt landet, men vil bli klar i løpet av februar. Kanalene UiO
vil bli synelige i år vil hovedsakelig være kino, utendørsreklame og internett.

Mottak av nye studenter
Arbeidet med å skape tidenes mottak i 2009 har så vidt tatt seg opp igjen etter
juledvalen. Arbeidsgruppen hadde et heldagsseminar 12.01. hvor vi gikk
gjennom status, mål og planer fremover. Tiltak for å styrke faddernes
anerkjennelse, faglige fokus i semesterstart, studenter og rus problematikken
samt hvordan livet rundt studiene kan vises bedre frem er hovedområder det
arbeides med. Om noen av Studentparlamentets representanter har innspill om
hvordan semesterstartsukene kan bli bedre er det bare å ta kontakt med meg.
Årets fadderordningsutvalg har til nå arbeidet med mottak av de internasjonale
studentene som kom for vårsemesteret 2009. De går nå over til fokuset på årets
hovedmottak i august.

Stortingsvalg 2009
Arbeidet med Valg09 begynner så smått. I uke 4 vil jeg ha et møte med Norges
Studentunion om temaet for å høre deres tanker og se om det er momenter som
eventuelt vil kreve nasjonal koordinering.
Oppsummering av møtet vil fremkomme muntlig på møtet.

Arbeidsmiljøutvalget
Utvalget hadde møte 15.12.2008. En av hovedsakene på møtet var
varslingsrutiner ved UiO. Her er det nå nedsatt en gruppe som arbeider videre
med problemstillingen, hvor varslingsrutiner for studenter nå knyttes
ytterligere inn i arbeidet. Undertegnede har observatørstatus i utvalget

Håndbok for studenttillitsvalgte.
Håndboken ble så å si ferdigstilt før jul og venter på å bli sent til trykk. Planen
er å lansere den når vi skal ha kurs for studenttillitsvalgte nå i vår.

Om dere har innspill til noen av sakene jeg arbeider med, eller har nye saker
dere ønsker og sette på dagsorden, er det bare å ta kontakt.
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Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 006/09
Ettergodkjenning av oppnevninger
--

Studentparlamentets Arbeidsutvalg har på AU-møter i november og desember 2008 valgt representanter og
varaer til ulike verv.
På AU-møtet 5.november 2008 ble Olav Gjønnes Tvedten valgt som vara for FAK til
Velferdstinget i Oslo.
På AU-møtet 19.november2008 ble Daniel Heggelid-Rugaas valgt som 2.vara for Andreas Bareid
til NSUs landstyre, og Petter Risøe som studentrepresentant til gruppe for fremming av eksterne
medlemmer til Universitetsstyret.
På AU-møtet 26.november 2008 ble Marte Nubdal valgt som 2. vara for Ida Berg-Johnsen til
Studiekomiteen, Henriette Lindvig som vara for Jus-Lista til Velferdstinget i Oslo, og Heine
Skipenes som studentrepresentant til gruppe for psykisk helse. På AU-møtet 15.desember 2008
ble Jomar T. Heggdal valgt som den andre studentrepresentanten til gruppe for psykisk helse.

Forslag til vedtak fra AU:
- Valgene ettergodkjennes.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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Saksansvarlig:

SP 007/09
Oppnevning av likestillingsutvalg
Jomar Talsnes Heggdal

I tråd med Studentparlamentets regelsamling § 10‐2 c) skal det velges 4 medlemmer med vara til
Likestillingskomiteen (LiK).

Forslag til kandidater fremmes på møtet.

Forslag til vedtak fra AU:
Ingen innstilling.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 008/09
Sakstittel:
Valg av ny leder for Studie‐ og forskningskomiteen (SFK)
Saksansvarlig:
Stian Østland
______________________________________________________________________________________
Leder for SFK, Jenny Nygaard, er valgt til leder for Velferdstinget f.o.m. 1.januar 2009, og hun har
derfor plassfratredelse fra vervet i SFK. Det må derfor velges en ny leder for SFK.
I henhold til Studentparlamentets regelsamling skal denne personen velges av Student‐
parlamentet (SP), og valgbare er SPs faste representanter og vararepresentanter (§10‐3).
Studentparlamentets Arbeidsutvalg (SP‐AU) vil likevel foreslå at man velger Studie‐ og
forskningsansvarlig i SP‐AU som ansvarlig for SFK for den gjenværende delen av denne
perioden. Det vil være effektiviserende for arbeidet i SFK at fagansvarlig i AU også sitter med
ansvaret for komiteen. Videre vil det være uheldig bruk av tid å lære opp en ny leder for den
resterende delen av perioden. Når SP satte ned likestillingskomiteen ble likestillingspolitisk
ansvarlig i AU leder. Vi mener derfor at den beste løsningen for resten av perioden er at Studie‐
og forskningsansvarlig i SP‐AU blir leder for SFK.
I og med at dette valget ikke vil være i tråd med gjeldende reglement, må dette vedtas med 2/3
flertall.

Forslag til vedtak:
Stian Østland velges som leder for SFK til og med 30.juni 2009.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 009/09
Sakstittel:
Valg av vara til Læringsmiljøutvalget (LMU)
Saksansvarlig:
Ingvild Brox Kielland
______________________________________________________________________________________

Stine Winger Minde (Sosialdemokratene) har måttet trekke seg som vara for Ingvild Brox
Kielland i LMU. Studentparlamentet blir derfor nødt til å oppnevne en ny vara ut perioden (til og
med 30. juni 2009)

Forslag til kandidater fremmes på møtet.

Forslag til vedtak fra AU:
Ingen innstilling.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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SP 010/09
Sammenslåing av NSU og StL
Jomar Talsnes Heggdal

Bakgrunn
NSU og StL har to ganger tidligere prøvd å slå seg sammen. Begge gangene har det
vært flertall i begge organisasjonene, men ikke stort nok flertall. På Landstinget i
NSU 2007 vedtok man at det skulle gjøres et nytt forsøk. Det ble satt ned et
forhandlingsutvalg med representanter fra NSU og StL som skulle se på hvilke
løsninger som sikret at begge organisasjonene ble med på sammenslåingen. Det
arbeidet er nå inne i sin siste fase og i den forbindelse er alle medlemslagene invitert
til å komme med innspill og reaksjoner på det foreløpige sammenslåingsdokumentet.
Høringsfristen for sammenslåingen er 23. januar så dette er siste sjanse til å komme
med innspill før landstinget i NSU.
Innledning
Det er en forutsetning for saksgangen at alle leser sammenslåingsdokumentet fra
forhandlingsutvalget, interimvedtektene og vedtektene for ”Ny studentorganisasjon”
(NSO) som ligger vedlagt.
Sammenslåingsdokumentet er skrevet på bakgrunn av det mandatet som de to
sammenslåingsutvalgene fikk av StLs Landsmøte og NSUs Landsting i 2008.
Sammenslåingsutvalgene har i samråd med referansegruppene fremarbeidet en del
frister og bestemmelser for en ny organisasjon. De frister og bestemmelser som
skisseres i dette dokumentet kan ikke endres på første ordinære Landsmøte i den nye
organisasjonen.
Innkalling og innstillinger til stiftelsesmøtet foretas av styringsgruppen som skal
overse det organisatoriske med overgangen fra NSU og StL til NSO. Styringsgruppen
er nærmere beskrevet i sammenslåingsdokumentet.
Et eventuelt ”ja” på Landsmøte/Landsting vil si at sammenslåingsprosessen settes i
gang i henhold til de bestemmelsene som er fremforhandlet av de to
sammenslåingsutvalgene og som går frem av sammenslåingsdokumentet. Et slikt

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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vedtak vil også si at det ikke avholdes ordinært Landsmøte og Landsting i de to
organisasjonene i 2010, det blir i stedet et felles stiftelsesmøte.
Det er noen områder forhandlingsutvalget spesielt vil ha innspill på:
1. Fagråd og profesjonsråd – Videreføring av dagens modell istedenfor å samordne
de nå
2. Betingelse for sammenslåing ‐ krav om ¾ medlemsmasse istedenfor alle
institusjonene
3. Styringsgruppen – Er dette et hensiktsmessig organ for å gjennomføre
sammenslåingen?
4. Interimvedtektene – Disse kan ikke endres etter det siste forslaget er sendt ut.
Derfor viktig med tilbakemeldinger under høringen
5. Er det annen informasjon som burde vært fremskaffet av Forhandlingsutvalget?
I dette saksfremlegget blir alle disse problemstillingene tatt opp i samme rekkefølge
som her i tillegg til noen andre forhold vi ser det nødvendig å kommentere.

1. Fagråd og profesjonsråd
NSUs fagråds aktivitet og kvalitet varierer veldig. Hvis man skal beholde dem ser vi
det som lurt å knytte de så tett som mulig til den strukturen man har i StL. Deres
profesjonsråd fungerer godt, men mangler kanskje litt politisk tilsnitt. Fagrådene er
en glitrende mulighet til å få skolert fremtidige tillitsvalgte og for å få den nasjonale
fagdiskusjonen ned på lokalt nivå. Informasjonsutvekslingen mellom studiestedene
er også et element vi gjerne ser at videreføres. Om fag og profesjonsrådene skal slå
seg sammen mener vi de selv må få avgjøre. I det ligger det at de i utgangspunktet
videreføres som i dag, men at det skal være et underliggende mål at de samles på
sikt.

2. Betingelse for sammenslåing
Ingen institusjon bør ha mulighet til å stoppe demokratiet alene. Er det små
mindretall som er mot sammenslåing og ikke finner at de kan være med i den nye
organisasjonen står de fritt til å melde seg ut. Vi synes det er en bedre løsning enn at
de skal stopp store flertall fra å få slått seg sammen. På den andre siden mener vi
sammenslåing er bra både for studentene, NSU og StL og vil derfor ha en så lav
terskel for sammenslåing som mulig, simpelt flertall ville derfor vært best.

3. Styringsgruppen
Forhandlingsutvalget spør om dette er et hensiktsmessig organ for å slå sammen
organisasjonene. Det enkle svaret på det er JA! Siden det legges opp til at
Sist oppdatert: 8. januar 2009
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sammenslåingsprosessen skal ta et helt år ser vi det som helt nødvendig at noen får i
oppgave å organisere sammenslåingen. Dette vil også gjøre det mulig for AU i NSU
til å drive litt politisk arbeid også i valgåret.
Gruppen bør bestå av personer med bred organisasjonserfaring utenfor NSU/StL
systemer og folk som har den økonomiske kompetansen det kreves for å drive
langsiktig økonomiplanlegging. Lederne fra NSU og StL er det bra at er foreslått
representert, men ut over det ser vi ikke at mer enn en representant fra NSU og StL
trenger å sitte i gruppen. Det er viktig at styringslinjene mellom gruppen og
AU/landsstyret er klare og at ansvarsfordelingen er avklart fra dag en. Vi er fornøyd
med det mandatet forhandlingsutvalget presenterer, men det må holdes.

4. Interimvedtektene
Noen småting er det alltid. Det som omtales som tilskudd til NSO ser vi gjerne at
kalles hva det er, medlemskontingent. På listen over organisasjoner med
observatørstatus kunne vi tenkt oss å tilføye en representant fra ANSA og SAIH slik
at de blir representert på lik linje med ISU. Ved stemmelikhet mellom kandidater til
valg mener vi det bør åpnes for en ny runde med valgtaler og votering før
valgkomiteens kandidat er valgt.

Andre forhold
Landsstyret på landsmøtet
Vi vil gjerne presisere at medlemslagene må stå fritt til å velge hvem de vil sende på
Landsmøte. Unntakene er selvfølgelig NSO‐ AU og Kontrollkomiteen som ikke bør
være delegater. Vi ser det som naturlig og kvalitetshevende på debatten at så mange
som mulig fra landsstyret møter på LM som delegater, samtidig unngår man at folk
må velge mellom å sitte i LS og å møte som delegater på LM.
Tre dokumenter
Politisk prinsipprogram, arbeidsprogram og organisasjonserklæring er bra at vedtas.
På sikt må det være et mål at all politikken samles i ett dokument slik at man slipper
motstridende dokumenter og dokumenter som ikke er tilpasset de politiske
endringene. Det vil også være med på å korte ned landsmøtet, noe vi ser på som
ensidig positivt. En organisasjonserklæring som inneholder både politiske og
organisatoriske prioriteringer for perioden er et skritt i riktig retning. Samtidig må
ikke det være et hinder for visjoner politikk i prinsipprogrammet. Formen
organisasjonserklæringen er ikke veldig viktig, men de bør være så kort som mulig.
Antall ansatte fra hver organisasjon
Modellen forhandlingsutvalget foreslår med 2 fra NSU og 4 fra StL er helt greit. Det
viktigste er at det ikke blir flere ansatten enn 6. Samtidig er vi skeptiske til å gjennom
en slik fordeling ”nekte” folk uten klar forankring i en av organisasjonene. Skal man
Sist oppdatert: 8. januar 2009
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skape noe nytt er det viktig med nye tanker og vi mener den nye organisasjonen bør
stå fritt til alltid å velge den best kvalifiserte for jobben som utlyses. En fast fordeling
er derfor ikke nødvendig.
Kontingent
Kontingenten for den nye organisasjonen blir vesentlig lavere enn i dag, det er bra.
Det er også bra at tilbakeføringsordningen fjernes slik at et usikkerhetsmoment i
økonomien til lokallagene forsvinner. Samtidig er det viktig å ikke spare seg til fant
fra dag en, en høyere medlemskontingent enn 26 kroner er derfor helt greit, men
kontingenten bør ikke overstige 29 kroner som tilsvarer omtrent dagens nivå etter at
tilbakeføringene er utbetalt.
Frist for sammenslåing ‐ tidligere?
I sammenslåingsdokumentet er datoen 15/11 satt som siste frist til å angre seg og
dermed stoppe sammenslåingsprosessen. Det synes vi er et riktig tidspunkt. Så langt
inn i 2009 er det mulig å se de klare konturene av den nye organisasjonen.
Politiske komiteer
Dagens politiske komiteer i NSU består av representanter fra alle lokallagene. De er
et fint organ for erfaringsutveksling og politikkutforming. Det at
likestillingskomiteen forsvinner som og blir en del av velferdskomiteen er en helt
grei utvikling. Likestillingen er ikke et isolert saksfelt, og alle komiteer må ta høyde
for det. Når antallet i komiteen reduseres er det blir det ikke lengre en selvfølge at vi
er representert. Det er ikke et problem så lenge det arrangeres andre arrangementer
hvor tillitsvalgte kan møtes og på den måten få nye impulser fra andre
studentdemokratier.
Konferanser
Vi ser det som positivt at det legges opp til flere konferanser og møtesteder for de
tillitsvalgte både på AU‐nivå og for andre deltagere.
Budsjett
Det er veldig bra at en mindre andel av kostnadene i NSO er knyttet opp til
personalkostnader. Det må være et mål at de skal være under halvparten av
inntektene slik at hovedfokuset blir andre typer aktivitet. Med den relativ høye
kostnaden for gjennomføring av Landsmøte, bør man på sikt vurdere om det er
nødvendig å behandle alle dokumentene hvert år slik at LM kan kortes ned med en
dag. Samtidig er vi inneforstått med at demokratiet blir dyrere når vi blir så mange.
Budsjettet er stramt og som vi har vært inne på tidligere er ikke vi nødvendigvis
motstandere av en høyere medlemskontingent så lenge økningen går til
aktivitetsfremmende tiltak.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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Vedlegg:

Sammenslåingsutvalgets notat

Følgende filer kan vises på StLs nettsider.
Linken ligger også på www.studentparlamentet.org
1.
2.
3.
4.
5.

Høringsbrev
Vedtekter for ”Ny studentorganisasjon”
Interimvedtektene
Budsjett for ”Ny studentorganisasjon”
Noter til budsjett for ”Ny studentorganisasjon”
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Sammenslåingsdokument
Definisjoner/forkortelser i dokumentet
NSU-AU
- Arbeidsutvalget i Norsk Studentunion
NSU
- Norsk Studentunion
StL
- Studentenes Landsforbund
LT
- Landsting, NSUs årsmøte
LM
- Landsmøte, StLs årsmøte
LS
- Landsstyremøte
”NSO”
- ”Ny Studentorganisasjon” – forhandlingsutvalgets arbeidstittel

Forslag til vedtak
”Landstinget/Landsmøtet i NSU og StL slår seg sammen til en nasjonal studentorganisasjon
fra 01.07.10. Sammenslåingsprosessen skal gå i henhold til de tidsfrister og fullmakter som
går frem av dette sammenslåingsdokumentet.”
Presentasjon
Dokumentet under er skrevet på bakgrunn av det mandatet som de to
sammenslåingsutvalgene fikk av StLs Landsmøte og NSUs Landsting i 2008.
Sammenslåingsutvalgene har i samråd med referansegruppene fremarbeidet en del frister og
bestemmelser for en ny organisasjon. De frister og bestemmelser som skisseres i dette
dokumentet kan ikke endres på første ordinære Landsmøte i den nye organisasjonen.
Innkalling og innstillinger til stiftelsmøtet foretas av styringsgruppen som skal overse det
organisatoriske med overgangen fra NSU og StL til NSO, styringsgruppen vil bli nærmere
beskrevet senere i dokumentet.
Et eventuelt ”ja” på Landsmøte/Landsting vil si at sammenslåingsprosessen settes i gang i
henhold til de bestemmelsene som er fremforhandlet av de to sammenslåingsutvalgene og
som går frem av dette dokumentet. Et slikt vedtak vil også si at det ikke avholdes ordinært
Landsmøte og Landsting i de to organisasjonene i 2010, det blir i stedet et felles
stiftelsesmøte.

Sist oppdatert: 8. januar 2009
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Innholdsfortegnelse:
Sammenslåing mellom NSU og StL
Forord
Forhandlingsutvalgene er glade for å kunne legge frem et forhandlingsresultat. Vi har brukt
mye tid sammen for å finne et forslag til hvordan våre to studentorganisasjoner kan gå
sammen til en organisasjon. En sammenslåing mellom to organisasjoner er en omfattende
oppgave og vi har ønsket å legge frem et startpunkt for denne prosessen. Vi har også
oppfattet våre mandat til å forhandle om hvordan organisasjonene kan gå sammen, ikke å
utrede en ny felles politisk plattform. De politiske delene av sammenslåingen vil bli håndtert
delvis av de henholdsvis til en hver tid sittende AU og Styret og av felles
prinsipprogramkomité.
Vi har kommet frem til at det fremlagte vedtektsforslaget, budsjettet og
gjennomføringsplanen gir et godt nok grunnlag for at organisasjonene kan vedta om de
ønsker å fortsette til en sammenslått organisasjon. Hvis begge organisasjonene ønsker å gå
videre mot en sammenslått organisasjon, har vi utarbeidet en plan for hvordan det skal skje
innen et år. Hvis organisasjonene ønsker denne sammenslåingen vil vi fra 1. juli 2010 stå
sammen i en organisasjon. Fra dette tidspunktet vil vi ha en politikk, en ledelse, en økonomi
og et sekretariat, fra et eventuelt vedtak blir gjort på henholdsvis LT og LM vil en fortsatt
være to organisasjoner men det vil være mange kontaktpunkter mellom de to
organisasjonene. Allerede overnevnte styringsgruppe og arrangering av felles LS vil være en
del av dette.
Selve sammenslåingsdokumentet peker på en del sentrale utfordringer og drar fram
hovedelementene. Vedtektene og budsjettet som ligger vedlagt vil gi et godt bilde på
hvordan den nye organisasjonen skal se ut ved å beskrive de organisatoriske forholdene med
de økonomiske konsekvensene av disse.
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Historikk
Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) er for tiden inne i sin 3.
Sammenslåingsprosess, de to foregående endte med nei i NSU og StL i henholdsvis 2002 og
2007, det har vært flertall i alle voteringer, men ikke det nødvendige flertallet. Det har altså
et mindretall som har stoppa prosessen, og særlig i siste avstemming kom det fram at en del
av problema var prosess og ikke bare var avhenging av resultatet.
Fram mot 2007 var det et forhandlingsutvalg bestående av totalt 8 personer, 4 frå StL og 4
frå NSU, som la fram sitt resultat. De hadde flere møter gjennom året men mange, særleg i
StL, følte at det blei informert for lite om framdrifta og at ein fekk komme med lite innspel.
StL starta vinteren 2007/2008 opp igjen sammenslåingsdebatten (det blei gjort et forsøk i
NSU desember 2007 også , men det blei nedstemt )og det blei gjort vedtak på LM og LT
våren 2008 om å starta opp igjen prosessen. Dette blei vedtatt med stort flertall i begge
organisasjonene.
Vedtak NSUs landsting 2008- mandatet

NSU er prinsipielt for én studentorganisasjon i Norge.
NSU skal nedsette et forhandlingsutvalg på fire personer, som skal gå i dialog med StL med
mål om å legge frem forslag om sammenslåing av de to organisasjonene. Utvalget
konstituerer selv en leder blant de fire. Personene bør prinsipielt være for en sammenslåing
av NSU og StL, og skal velges på Landstinget 2008.
Landsstyret i NSU skal på LS03/08 nedsette en referansegruppe på i alt 10 personer, som
skal
konsulteres i arbeidet til forhandlingsutvalget. Alle medlemslag skal være representert i
referansegruppen, i tillegg skal sekretariatet og AU være representert.
Landsstyret skal i tillegg sette en tidsramme for forhandlingsutvalgets arbeid, etter at
forhandlingsutvalgene til
henholdsvis NSU og StL har hatt et møte og diskutert dette i fellesskap.
Forhandlingsutvalget skal orientere om sitt virke på hvert landsstyremøte til NSU for å sikre
en god organisasjonsmessig prosess. Forhandlingsutvalget innstiller direkte til Landstinget.
En videre spesifisering av mandatet kan vedtas av Landsstyret.
Vedtak fra NSUs Landsstyremøte 03/2008 sak 1.5
”FU skal ta utganspunkt i en tidramme på et år for forhandlingene om sammenslåing med
StL. Landsstyret ber i tillegg FU komme tilbake til LS 04 for godkjenning av prosjektplan og
eventuell revisjon av tidsrammen basert på møte i forhandlingsutvalgene 9-10 august.
Landsstyret vedtar en budsjettramme på 20 000 kr for FU.”
Referansegruppen
Referansegruppen består av det til enhver tid sittende lederforum. I tillegg har Ingvild
Reymert møtt på vegne av AU, og Karsten Werner Nielsen fra NSUs sekretariat.
Vedtak StLs landsmøte 2008- mandatet
LM 09-08 d) StLs fremtid
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Studentenes Landsforbund setter ned et utvalg bestående av leder og tre medlemmer valgt
av landsmøtet 2008 for å forhandle med Norsk Studentunion om en eventuell sammenslåing.
Utvalget jobber etter en tidsramme gitt av landsstyret.
Forhandlingene skal ta utgangspunkt i forhandlingsutkastet fra 2007, men utvalget står fritt
til å gjøre de endringer de ser nødvendig. Landsmøtet ber utvalget spesielt om å vurdere å
øke medlemskontingenten i forslaget og at flest mulig vil være sikret en plass i landsstyret.
Landsstyret skal behandle prosjektplanen og nedsette en referansegruppe på LS5 2008, og
få anledning til å komme med innspill underveis i forhandlingene.
De ansatte i Studentenes Landsforbund skal bli hørt i alle saker som vil kunne påvirke deres
arbeidssituasjon i denne prosessen
StL nedsetter et organisasjonsutvalg som skal vurdere organisasjonens fremtid dersom det
ikke blir forhandlinger med NSU.
Organisasjonsutvalget skal legge fram sin innstilling slik at LS kan innstille i god tid til LM09.
Organisasjonsutvalget skal bestå av en leder og tre faste medlemmer. Utvalget finansieres
over posten til forhandlingsutvalget.
Vedtak LS 38-08 Forhandlinger med NSU på LS 1, 26.-28.09.08
Styrets innstilling: Landsstyret vedtar følgende prosjektplan for videre forhandlinger med NSU:
På LS1 får Forhandlingsutvalget innspill som tas med i de videre forhandlingene.
I løpet av oktober er det drøfting med styret og sekretariatet for å sikre at forslagene er realistiske og at de

Forhandlingsutvalget sender ut et utkast til ny studentorganisasjon 10. november med høringsfrist 23. janua
Landsstyret vil ta stilling til videre fremdrift for forhandlingene på LS2
LS har fungert som referansegruppe for StL sitt forhandlingsutvalg.
Presentasjon av forhandlingsutvalgene
StL:
»Fredrik Andresen, (UiA) leder:
Tidligere leder av STA i Agder, LS, etc... Sykepleier–
»Nora Ford (NTNU):
Tidl. leder av SP-Hist, LS, vernepleier, går på master
»Silje Anita Holand (HiST):
Tidl. nestleder i SP-Hist, Siv.øk
»Tore Vånge (HiST) (supplert inn på LS1 08/09):
Tidl. nestleder i StL, leder VK, LS, tidl. Leder HiBu Øk/Ad Org&ledelse
NSU:
»Egil Heinert– leder
Styreleder SiO, nestleder VT-Oslo, LS, master i ESST
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»Martin Sværen
Tidl. leder av Sti-NTNU, Leder av org.utvalget i NSU 2008, LS, Siv.Ing
»Camilla Strandskog
Tidl. Styremedl. UiO, LS, Jus
»Kristine Nesvig
Tidl. Leder STor, LS, Lærer
Forhandlingsutvalgenes arbeid
Om forhandlingsprosessen
Forhandlingsutvalgene har møttes jevnlig hver for seg for å diskutere forhandlingene.
Utvalgene ble tidlig enig om en møteplan og en plan for prosessen. I mandatperioden har
det blitt avholdt følgende felles forhandlingsmøter og referansegruppemøter:
Felles forhandlingsutvalg:
StL LS 5 2007/2008:
Felles forhandlingsutvalg:
StL LS 1 2008/2009:
Felles forhandlingsutvalg:
Felles forhandlingsutvalg:
Felles forhandlingsutvalg:
NSUs referansegruppe:
Felles forhandlingsutvalg:

06.06.08
23.-25.05.08
09.08.06
26.-28.09.08
26. - 29.10.06
19.10.08
04-05.10.08
27.10.08
01-02.11.08

Det har i tillegg blitt gitt orienteringer på NSU LS 03 og 04. StL har hatt orienteringer på
sommerkonferansen 2008, høstkonferansen 2008.
Om vedtakene
Det er Landsmøtet i StL og Landstinget i NSU som fatter det endelige vedtaket om det skal
bli en ny nasjonal studentorganisasjon. I NSU kreves 2/3 flertall for sammenslåing og i StL
kreves ¾ flertall. Det vises her til NSUs statutter og StLs vedtekter:
Utdrag fra NSUs Statutter 2006/2007:
Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser
§ 7–1 Sammenslåing
Landstinget kan med kvalifisert flertall vedta å slå sammen Norsk
Studentunion med en annen studentorganisasjon som har tilsvarende formål
som Norsk Studentunion.
Kapittel 5–2 Voteringer
§ 5–2–1 Definisjoner
c) Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de stemmeberettigde på
møtet stemmer for forslaget.
Utdrag fra StLs vedtekter 2006-2007:
§ 36

Sammenslåing
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Landsmøtet kan med ¾ flertall vedta å slå sammen Studentenes Landsforbund med
en annen studentorganisasjon som har tilsvarende formål.
Hva må skje på LT og LM 09
Dersom det sies ja på henholdsvis Landsmøte og Landsting i 2009 er det en del valg som må
gjennomføres for å få personer i de ulike felleskomiteene som skal gjennomføre og legge til
rette for sammenslåingen. Se senere i dokumentet og vedlegg for mer informasjon om de
ulike vervene. Dette er:
•

1 person fra hver organisasjon til styringsgruppen

•
•
•

2 personer fra hver organisasjon til vedtektskomiteen
3 personer fra hver organisasjon til prinsipprogramkomiteen
3 personer fra hver organisasjon til valgkomiteen

Overgangen til en ny studentorganisasjon
Å slå sammen to tradisjonsrike og store studentorganisasjoner er omfattende og vidløftig. De
tillitsvalgte trenger tid til å finne løsninger og implementere endringer. Vi ønsker ikke å
forhaste oss i denne saken og forhandlingsutvalgene mener det er klokest å gjennomføre en
sammenslåing i løpet av et år. Hvis begge organisasjoner finner at de vil gå videre med
sammenslåingen vil det neste året være det siste året for begge organisasjoner. Neste gang
medlemslagene møtes vil være på stiftelsesmøtet i 2010 for den nye studentorganisasjonen i
Norge, som skal avholdes i henhold til interimvedtektene. Denne tiden må brukes til å
forberede en ny organisasjon. Det er mange vedtak og avtaler som må på plass før man kan
samles på et landsmøte i en ny organisasjon. Denne delen av dokumentet fastsetter en del
frister og saksgang på de ulike utfordringene NSU og StL har i forbindelse med en
sammenslåing.
Stiftelsmøtet
Landsmøte er det øverste besluttende organ i den nye organisasjonen. Det første landsmøtet
i ny organisasjon får navnet stiftelsmøtet og vil bli avholdt i henhold til interimvedtektene
som ligger som vedlegg til dette dokumentet. Begge organisasjonene må sette av
likelydende beløp i budsjettet for å avholde stiftelsmøtet i den nye organisasjonen, man vil
derfor ikke budsjettere med separate landsmøte og landsting, kun et felles stiftelsesmøte.
Budsjettet fra forhandlingsutvalget er behandlingsgrunnlaget, altså innstillingen til budsjett
for den nye organisasjonen, som kan endres av stiftelsesmøtet.
Som en generell regel her vil dokumenter som er en del av forhandlingsutvalgenes forslag til
NSO kunne endres med 2/3 flertall mens dokumenter som ikke har ligget som en
forutsetning for sammenslåing vil det kun kreves simpelt flertall for å endre og vedta. Dette
fordi det er et SM sin rett å kunne endre vedtekter og organisasjonserklæring samt andre
forutsetninger for NSO, men dette skal det kreves et tilstrekkelig stort flertall til for å sørge
for at ingen av de ”gamle” organisasjonene kan presse gjennom endringer som forandrer
rammevilkårene for sammenslåingen uten at det er enighet på begge sider.
Forhandlingsutvalget ser på dette som en demokratisk rettighet som man ikke skal ta fra et
stiftelsesmøte.
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Alle dokumenter til stiftelsmøtet i 2010 skal utstedes i henhold til tidsfristene i
interimvedtektene.
På landsmøtet i 2010 skal også navnet til den nye organisasjonen vedtas. Valg av navn må
fremmes som en egen sak og forslag til navn må bli fremmet innen møtet settes. Navnet på
den nye organisasjonen må få alminnelig flertall som definert i interimvedtektene. Det nye
navnet føres så inn i vedtektene og kan etter dette kun endres som en vedtektsendring.
Ingen av de to eksisterende navnene er valgbare som navn på den nye organisasjonen.
Økonomi
En sammenslåing av økonomien mellom StL og NSU skal skje innenfor følgende rammer og
tidsfrister: Økonomien i de to organisasjonene samordnes 30.06.10. Første regnskapsdag i
den nye organisasjonen er 01.07.10.
Organisasjonene skal gå inn med et likt beløp i egenkapital om ikke stiftelsmøtet i 2010
vedtar noe annet. Eventuelle etterlønnsavtaler for tidligere ansatte som den nye
organisasjonen skal bære kostnadene av må finansieres av den respektive organisasjonen.
Det foretas en regnskapsmessig årsavslutning pr. 30.06.10. Regnskapene godkjennes av
Landsstyrene i de to organisasjonene. Dette i samarbeid med revisor. Revisor skal godkjenne
balansen pr. 30.06.10. De to organisasjoners balanse blir samordnet og regnskapsført som
inngående balanse i den nye organisasjonen. Egenkapitalene til de to organisasjonene vil i
denne prosessen bli slått sammen etter retningslinjene gitt her.
Budsjettforslaget som er vedlagt har egne noter som kommenterer bakgrunn og størrelse på
postene, det refereres for de for mer informasjon om økonomien.
Aktivitet i ny organisasjon
For å komme fram til aktiviteten i NSO har en gått igjennom aktiviteten til dagens to
organisasjoner og tatt med element fra begge organisasjonene og prøvd å sette disse
sammen på en best mulig måte. Aktivitetene som skal
avholdes vedtas i
organisasjonserklæringen, men må selvsagt også inn i budsjettet. I notene til budsjettet og i
selve postene kommer det fram hvilke aktiviteter forhandlingsutvalgene har komt fram til
som ønskelige for NSO.
Forberedelser til en ny organisasjon
For å sikre en best mulig styring av overgangsfasen foreslår derfor forhandlingsutvalgene at
det opprettes en styringsgruppe bestående av leder av de to organisasjonene, leder av
OK/KK samt en valgt av de to respektive organisasjoners landsmøter og landsting i 2009.
Forhandlingsutvalgene vil sterkt anbefale at denne personen har bred erfaring fra den
respektive organisasjonen han/henne blir valgt fra. Sekretariatslederne i NSU og StL skal
bistå gruppen som sekretærer.
Mandat for styringsgruppen:
Styringsgruppen skal ha det overordnede ansvaret for å gjennomføre forberedelsene til
oppretningen av NSO. Under dette faller utlysning og innstilling av sekretariat og
sekretariatsleder herunder stillings beskrivelser, oppfølging av fellesgrupper
(Prinsipprogramkomiteen (PPK), Valgkomiteen (VK), Vedtektskomiteen (VTK) og eventuelt
andre). Syringsgruppen har myndighet til å opprette ad-hoc arbeidsgrupper der dette ses
hensiktsmessig. Gruppen har ansvaret for å se til at de medlemsinstitusjonene får på plass

Sist oppdatert: 8. januar 2009

18- av
7 -40

Sakspapir fra det felles forhandlingsutvalget
Møte i Studentparlamentet
vedr. utredning av sammenslåing av NSU og StL

22. januar 2009

nye avtaler med samskipnadene tilpasset NSO. Gruppen har også ansvaret for å bestemme
lokaliseringen av den nye organisasjonen.
Forhandlingsutvalgene vil sterkt anbefale styringsgruppen å opprette en hensiktsmessig
arbeidsgruppe som skal stå for den utøvende delen av sammenslåingen.
Forhandlingsutvalgene er enige om at den nye organisasjonen trenger tre
styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet. Prinsipprogrammet er et overordnet program
som viser grunnlaget som hele organisasjonen bygger på. Dette dokumentet skal behandles
vært tredje år av organisasjonen, sjå ellers vedtektene for detaljer rundt behandling av
prinsipprogrammet.
Forhandlingsutvalgene er også enige om at organisasjonen må ha to årlige
styringsdokumenter. Det ene er et politisk arbeidsprogram som viser de årlige politiske
prioriteringene som organisasjonen skal arbeide med. Det andre er organisasjonserklæringen
som viser de interne organisasjonsutfordringene man skal prioritere å arbeide med. Disse
vedtas og innstilles i henhold til vedtektsforslaget som er lagt ved.
Forhandlingsutvalgene er enige om at det skal foreligge et forslag til politisk arbeidsprogram
og et forslag til organisasjonserklæring. Disse to dokumentene skal utarbeides av et felles
utvalg bestående av styret i StL og arbeidsutvalget i NSU. Dette felles utvalget innstiller på
disse to dokumentene direkte til stiftelsesmøtet i 2010. Forslagene til arbeidsprogram og
organisasjonserklæring skal være ferdig i henhold til de fristene som interimvedtektene
setter for behandling av saker på stiftelsesmøtet.
Forhandlingsutvalgene er enige om at det skal være innstillende valgkomité som skal jobbe
fram mot landsmøtet. Denne valgkomiteen skal bestå av tre personer fra hver organisasjon
og velges av henholdsvis LM og LT Disse må velges av de respektive organisasjonene innen
01.06.09.
Sekretariatet i den nye organisasjonen
Forhandlingsutvalgene er enige om at den nye organisasjonen trenger et sekretariatet som
består av syv stillinger, inkludert sekretariatsleder. Forhandlingsutvalgene er enige om at
disse stillingene kan være sekretariatsleder, to organisasjonskonsulenter, to informasjonskonsulenter, hvorav den ene har ansvar for medlemskontakt, en økonomikonsulent og en
administrasjonskonsulent, der stillingsbeskrivelsen blir vedtatt av styringsgruppen.
Forhandlingsutvalgene er enige om at det skal ansettes en sekretariatsleder i en
åremålsstilling på 3 år, med mulighet for to års forlengelse, og anbefaler at det søkes
eksternt for å finne denne personen.
Forhandlingsutvalgene er enige i at prosessen frem mot et slikt sekretariat må skje i en
dialog med de ansatte og at man skal søke å forhandle frem frivillige avtaler med de ansatte
i organisasjonene så raskt som mulig. Disse avtalene må være på plass innen 01.11.09.
Disse avtalene skal sikre at den nye organisasjonen ikke får flere økonomiske forpliktelser
enn for syv ansatte. Forhandlingsutvalgene er enige om at det er styret i StL og
arbeidsutvalget i NSU som er ansvarlige for at slike avtaler foreligger innen fristen, og dette
må følges opp av styringsgruppen.
Det er viktig at en organisasjonskultur ikke blir dominerende i det nye sekretariatet og
forhandlingsutvalgene er enige om at ansatte fra begge organisasjonene skal være med i
den nye organisasjonen. Det er opp til styringsgruppen å bli enige om en fordeling mellom
organisasjonene. Hvis derimot det ikke oppnås enighet om noe annet skal fordelingen
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mellom organisasjonene innebære at NSU er forbeholdt to stillinger i det nye sekretariatet,
mens StL er forbeholdt fire stillinger. Dersom det ikke blir enighet om noe annet innebærer
dette at om en av organisasjonene ikke viderefører alle de ansettelsesforhold organisasjonen
har krav på skal det ansettes nye personer uten sentral bakgrunn fra noen av
organisasjonene i disse stillingene. Avtalene som blir gjort vil da danne grunnlag for nytt
sekretariat og selve ansettelsen skal gjøres felles av AU i NSU og Styret i StL etter innstilling
fra styringsgruppen.
Ansettelse av ny sekretariatsleder
Forhandlingsutvalgene er enige om at styringsgruppen skal ha det overordnede ansvaret for
ansettelse av sekretariatsleder.. Dette utvalget skal gjennomføre en utlysning og intervjuer
til stillingen som sekretariatsleder for den nye organisasjonen. Styringsgruppen skal innstille
på ansettelse av sekretariatsleder. Selve ansettelsen skal gjøres felles av AU i NSU og Styret i
StL. De ansatte skal bli inkludert og hørt i denne prosessen
Juridisk bistand
Både NSU og StL er i dag medlem av Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon
(HSH). HSH har en egen arbeidsjuridisk avdeling som gir råd og veiledning i juridiske saker
på arbeidsplassen. De ansatte i StL er organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL). NSU og
StL skal forhøre seg med både HSH og NTL hva angår de ansattes og arbeidsgivers
rettigheter og plikter i prosessen.
Kontingent for den nye organisasjonen
Forhandlingsutvalget er enige om en kontingent per år per student ved institusjonen.
Forhandlingsutvalgene forutsetter at det forhandles med Samskipnadsrådet om innføringen
av denne kontingenten. Styringsgruppen skal ha ansvaret for å følge opp at disse avtalene
kommer i stand.
Da den nye kontingenten er lavere og ikke inkluderer en tilbakeføringsordning slik man har i
NSU i dag, skal man i forhandlingene med samskipnadsrådet arbeide for at innsparingene
skal komme de lokale studentdemokratiene til gode.
Fagråd og profesjonsråd
Forhandlingsutvalgene er enige om at disse rådene skal videreføres i den form NSU og StL
kjenner de i dag, og er tatt inn som egne punkter i vedtektene. Det er her foreslått to ulike
vedtektsforslag som gir to ulike måter å se på disse rådene. Forhandlingsutvalgene er
opptatt av at en må prøve å få til et samarbeid mellom disse rådene og en bør se på
løsninger for å få dette til. I framtiden bør en ha en type faglige komiteer. Dette vil kunne bli
et godt tilskudd til medlemmene i NSO, som forhåpentligvis vil styrke medlemmene lokalt og
øke muligheten for regionalt samarbeid.
Vurdering om betingelsene for sammenslåing er oppfylt
Det er kontrollkomiteen (KK) i NSU og organisasjonskomiteen (OK) i StL som sammen skal
vurdere og innstille på om alle betingelsene i dette dokumentet er oppfylt. Det er viktig at
det fortsatt er styringsgruppen og AU og Styret som er ansvarlig for at dette skal
gjennomføres, og KK og OK bare skal ha en kontrollfunksjon. Dersom KK og OK innstiller på
at betingelsene er oppfylt fortsetter prosessen fram mot stiftelsesmøtet i 2010, dersom de
ikke innstiller på at de er oppfylt må en avholde et landsstyremøte, der en diskuterer hva
som eventuelt mangler og allikevel kan bestemme seg for å fortsette med
sammenslåingsprosessen. Fristene er satt for at dette skal kunne falles sammen med det
som i dag vil være LS 5 for NSU og LS 2 for StL. Forhandlingsutvalgene anbefaler at om
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dersom dette blir tilfellet at dette blir arrangert som et felles landsstyremøte mellom NSU og
StL, for å kunne diskutere noe av dette i fellesskap.
Frist for vurdering om sammenslåing
Forhandlingsutvalgene er enige om at fristen kontrollkomiteen i NSU og
organisasjonskomiteen i StL skal vurdere er 15.11.09. Dette innebærer at disse to komiteene
har en uke på å komme sammen å kontrollere og vurdere om betingelsene for sammenslåing
gitt dette dokumentet er oppfylt
Grunnlaget for denne fristen er at begge organisasjonene skal rekke å kalle inn til ordinære
landsmøte/landsting om betingelsene ikke er oppfylt.
Om betingelsene er oppfylt skal styringsgruppen kalle inn til stiftelsmøtet i den nye
organisasjonen i tråd med de vedtekter og bestemmelser som er beskrevet i
interimvedtektene, se punktet over for utdyping.
Sjekkliste for sammenslåing
Kontrollkomiteen i NSU og organisasjonskomiteen i StL skal sammen innstille på om
betingelsene i disse dokumentene er oppfylt. Eventuell uenighet mellom representanter skal
synliggjøres ovenfor landsstyrene til organisasjonene. Denne listen er kun ment som en
sjekkliste.
Komiteene skal innstille på om følgende betingelser er oppfylt:
• I budsjettet til begge organisasjonene er det satt av et likelydende beløp til
landsmøtet i den nye organisasjonen og et likelydende beløp til styringsgruppen,
som de forvalter for å oppfylle sitt mandat.
• Det skal være konstituert en valgkomité.
• Det skal være på plass avtaler med de ansatte som sikrer at den nye organisasjonen
ikke får flere økonomiske forpliktelser enn syv ansatte.
• Det skal være inngått avtaler med et tilstrekkelig flertall av samskipnadene om ny
medlemskontigent. med et tilstrekkelig flertall mener forhandlingsutvalgene at en
har inngått avtale med samskipnader som til sammen dekker over ¾ av framtidig
medlemsmasse til NSO.
Å avslutte sammenslåingen
Hvis alle betingelsene i disse dokumentene er oppfylt og godkjent av de tidligere nevnte
organer er den eneste måten for de to organisasjonene å gjøre om på dette vedtaket å
innkalle til ekstraordinært landsmøte/landsting innen 01.01.10 som da reverserer vedtakene
med eventuelt samme flertall som de ble vedtatt, 2/3 flertall i NSU og ¾ i StL.
Vedlegg:
1. Forslag til vedtekter for NSO
2. Interimvedtekter for Stiftelsmøtet for NSO
3. Kommentarer til vedtektene for NSO
4. Budsjettforslag for NSO
5. Noter til budsjett for NSO
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SP 011/09
Økonomiske retningslinjer
Jomar Talsnes Heggdal

Bakgrunn:
Gjennom arbeidet med budsjett og regnskap har vi sett at det er behov for en mer
utdypende beskrivelse av hvem som har hvilket økonomiske ansvar og hvordan
dette ansvaret skal forvaltes. Mye av økonomien har vært styrt gjennom
budsjettnoter og ikke reglementet. Det vil vi nå få en endring på. Det aller meste av
reglementet er selvforklarende, men kommenterer noen spesielle punkter her.
Lønn
Som dere alle ser er dette et forslag om å reglementsfeste lønnen til AU på lik linje
med hva Velferdstinget gjør. Dette for å sikre en stabilitet i lønnspolitikken.
Lønnsnivået er ikke det viktige prinsippet i denne saken, men det faktum at
avgjørelsen om lønnsnivået frigjøres fra budsjettdebatten.
Ansvar
Per i dag er det varierende hvem som har ansvaret for hva. Gjennom dette forslaget
til reglement vil det synliggjøres, samtidig som deler av reglementet mykes litt opp.
Oppmykningen består i at det ikke lengre er fastsatt at økonomiarbeidet er leders
ansvar, men leder og nestleder i felleskap.
Organisasjonskonsulenten
Organisasjonskonsulenten har i dag hovedansvaret for det praktiske ansvaret for
økonomien. I reglementet vil dette ansvaret bli synliggjort.
Anke
Dette er en bestemmelse som i hovedsak kommer til å bli brukt i forbindelse med
reiseregninger og timelister. Hvis man er uenig i organisasjonskonsulentens
avgjørelser kan man melde saken inn for AU. Dette synliggjør også at selv om
organisasjonskonsulenten tar den praktiske avgjørelsen, er det AU sitt ansvar å sørge
for at de er riktige.
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I dagens reglement er det en del bestemmelser rundt økonomiske forhold. Gjennom
å samle alt i egne økonomiske retningslinjer blir det overflødig og kan derfor tas ut
av reglementet. Hvis Studentparlamentet vedtar nye økonomiske retningslinjer
foreslår jeg at følgende paragrafer strykes fra vedtektene.

Forslag 1
Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal
Stryk:
§ 3 Studentparlamentets leder
§ 3–1 Studentparlamentets leders oppgaver innad
d)
ha økonomiansvaret for Studentparlamentets budsjett
og
Stryk inkludert alle underliggende paragrafer under §4
§ 4 Økonomiske disposisjoner

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget
Forslaget til nye økonomiske retningslinjer vedtas

Vedlegg:
1 Forslag til nye økonomiske retningslinjer.
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Økonomiske retningslinjer
for Studentparlamentet
Studentparlamentet.

Generelt
Fullmakter, utenom signatur, kan delegeres
til Organisasjonskonsulent eller andre
medlemmer av AU etter vedtak i kompetent
organ.

Disse retningslinjene gjelder all drift
tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og
er et vedlegg til studentparlamentets
reglement og kan bare endres etter de samme
prosedyrene
som
vanlige
reglementsendringer. Det med unntak av en
årlig revisjon som skal gjennomføres på
samme møte som regnskapet for foregående
år behandles. Endringer på det møte må skje
med 2/3 flertall, men endringsforslagene må
ikke være innlevert på foregående SP.

Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan
bevilge et beløp begrenset oppad til
kroner 10.000,‐ av konto ʺSP/AUs
disponible (7706)ʺ ved særlig vedtak.
En bevilgning kan ikke deles opp i flere
enkeltvedtak for på denne måten å omgå
reglene i første ledd.

AU er fullmaktsgiver for Studentparlamentet.

Tildelingsmidler på disposisjonskontoen
blir hvert år fastsatt av
Studentparlamentet.

Studentparlamentets signatur innehas av
Organisasjonskonsulent og Leder. Ingen
andre enn Leder og Organisasjonskonsulent
har anledning til å forplikte organisasjonen
økonomisk. Dersom disse trer tilbake før
periodens utløp, kan AU midlertidig gi andre
signatur.

Ved kjøp av varer og tjenester forutsettes
det at Arbeidsutvalget i alle tilfeller søker
å finne et så rimelig, miljøvennlig og godt
alternativ som mulig.

For økonomiske enkeltdisposisjoner og
forpliktelser tilsvarende beløp over kroner
50.000,‐ skal leder og Organisasjonskonsulent
tegne i fellesskap samtidig.

Penger fra Studentparlamentets budsjett
kan ikke gå til alkohol.
Budsjett, økonomisk planlegging

Økonomiske avtaler på større beløp enn
15 000
eller
som
forplikter
Studentparlamentet i mer enn 12 måneder
skal fremlegges studentparlamentet til
orientering.

Studentparlamentet vedtar budsjett og skal
samtidig orienteres om 3‐årig økonomiplan.
AU innstiller overfor Studentparlamentet.
Studentparlamentet
kan
revidere
budsjettvedtak
når
endrede
rammebetingelser, nye opplysninger eller
nye prioriteringer gjør det nødvendig.

Alle regnskapsbilag skal signeres av leder og
Organisasjonskonsulent. Signering må ikke
skje samtidig i tid, men innen utgangen av
regnskapsåret.

Kontantkjøp og bestilling av varer og
tjenester på kreditt, samt andre disposisjoner
som pådrar organisasjonen kostnader, skal

Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting
skal
kun
skje
etter
vedtak
i
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Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan
ikke gi generell driftsstøtte til
organisasjoner som mottar lignende
støtte fra andre instanser, slik som SiOs
Kulturstyre.

Leder og Nestleder er ansvarlig for å
planlegge økonomien slik at organisasjonen
til en hver tid er i stand til å oppfylle sine
forpliktelser.

Fordringer og gjeld

Arbeidsutvalget skal søke om frifond‐ midler
for alle prosjekter som er søkeberettiget.

Alle fordringer skal drives inn umiddelbart
etter forfall.

Regnskap, rapportering

Reise, reiserefusjon

Studentparlamentets regnskap føres av en
autorisert
regnskapsfører.
Organisasjonskonsulent er ansvarlig for at
alle
regnskapsbilag
blir
attestert.
Organisasjonskonsulent er ansvarlig for at
regnskapsfører mottar bilag for alle
økonomiske hendelser.

Alle
reiser
som
foretas
på
Studentparlamentets regning skal klareres
med Organisasjonskonsulent.
Ved
reiser
som
foretas
på
Studentparlamentets regning skal normalt
billigste
reisemåte
benyttes.
Organisasjonskonsulent kan innvilge reise
med dyrere transportmidler i særskilte
tilfeller.

Det skal foreligge regnskapsrapport ved
hvert Studentparlamentsmøte.
Det skal foreligge regnskapsrapport til AU
etter
forespørsel
fra
AU
eller
Kontrollkomiteen eller etter initiativ fra
Organisasjonskonsulent.

Dersom egen bil benyttes ved reisen,
godtgjøres dette med kr. 1,50 per kilometer.
Organisasjonskonsulent kan utover dette ved
spesielle behov innvilge et tillegg på kr. 0,50
per kilometer per ekstra passasjer. Ingen har
imidlertid krav på å få dekket mer enn
billigste reisemåte.

Det skal foreligge regnskapsrapport til
arbeidsutvalget minst hvert kvartal, eller
etter
forespørsel
fra
arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget
skal
også
forelegges
prosjektregnskap fortløpende når disse er
avsluttet. Regnskapet revideres årlig.

Regning for reiser på Studentparlamentets
regning skal skrives på eget skjema og
leveres eller sendes til organisasjonens
sentrale kontor uten unødig opphold og
senest en måned etter reisens slutt.
Reiseregninger som kommer inn etter fristens
utløp
blir
normalt
ikke
refundert.
Organisasjonskonsulent kan i særlige tilfeller
gjøre unntak.

Arbeidsutvalget kan vedta innkjøpsstopp ved
omfattende avvik i forhold til budsjett, eller
dersom arbeidsutvalget mener dette er
nødvendig for å oppfylle organisasjonens
økonomiske
forpliktelser.
Studentparlamentet skal orienteres senest på
første møte etter vedtak om innkjøpsstopp.
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Det utbetales honorar tilsvarende inntil
12,5 måneders arbeid. Honoraret gir ikke
grunnlag for opparbeidelse av
feriepenger.

for

Organisasjonskonsulent lønnes etter avtalt
lønnstrinn i statens lønnsregulativ, jmf.
Lønnen justeres umiddelbart dersom staten
endrer sitt regulativ.

Alle som sitter i AU skal få dekt sine
rentekostnader fra lånekassen etter at
søknad om rentefritak er avslått fra
lånekassen.

Arbeidskontrakter for ansatte i sekretariatet
vedtas av AU en gang i året.

Leder får sine telefonutgifter dekket av
studentparlamentet. Andre medlemmer
av AU har rett på inntil 100 kroner i
måneden etter skatt for å få dekket sine
telefonutgifter

Et utvalg nedsatt av AU representerer
Studentparlamentet i lønnsforhandlinger
med ansatte i administrasjonen.
Arbeidsutvalget fastsetter lønnen for kortere
vikariater og engasjementer.

Det er ikke mulighet til å gi AU andre
former for honorar ut over lønn,
rentekompensasjon og
telefongodtgjørelse.

Det gis ikke overlappingskompensasjon
utover to uker, og på bakgrunn av førte
timelister kan det nye Arbeidsutvalget
med simpelt flertall avkorte honorar.
Generelle bestemmelser om Honorar

Kontrollkomiteens honorar

Timeliste leveres inn den 10. hver måned,
hvis ikke annet er særskilt avtalt med
organisasjonskonsulent

Leder honoreres med 1500 kroner hvert
semester. Honoraret utbetales i desember
og i juni.

Det er den som mottar honoraret sitt
ansvar å levere timelister. Honoraret
utbetales etterskuddsvis.

Ordstyrernes lønn
Ordstyrerne får 125 kroner hver
påbegynte time møtet varer. Det kan
lønnes inntil 2 timer forberedelse til møte.

Alle som mottar honorar skal skrive
under kontrakt som regulerer når
honoraret skal utbetales, når timelistene
skal leveres inn og timehonorarets
størrelse.

Dersom SP ikke er settedyktig lønnes
ordstyrerne med 500 kroner.
For handlingsplanseminaret, eller
lignende seminar, kan det gjøres egne
avtaler om lønn.

Honoraret utbetales normalt den 25. hver
måned.
Arbeidsutvalgets honorar
Hele arbeidsutvalget lønnes etter statens
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Komitéledernes honorar
Dersom komitélederne ikke sitter i AU
kan de honoreres med 25 % av honoraret
til AU hver måned. Lønnen utbetales på
grunnlag av timelister. Ved spesielle
anledninger kan stillingsprosenten
utvides så lenge dette er avtalt på
forhånd og honorarrammen totalt for
semesteret ikke overskrider 25 %
Leder får honorar for følgende arbeid:
Forarbeid/ møteforberedelser til
komitémøtene, etterarbeid til
komitémøtene, koordinering av arbeid i
komiteen og søknadsskriving til eksterne
aktører. Skal det skrives timeliste for
andre ting, må det avtales på forhånd
med AU.
Forskudd
Ved
spesielt
behov
kan
Organisasjonskonsulent gi forskudd. I slike
tilfeller må mottakeren skriftlig pådra seg
ansvaret for å sende inn regning på eget
skjema senest en uke etter reisen eller betale
forskuddet tilbake. Dette skal gjøres før
reisens start. I disse særlige tilfellene bør det
ikke utbetales mer enn 80 % av estimerte
reisekostnader i forskudd.
Forskudd på lønn kan ytes med et beløp
opptil størrelsen på neste netto månedslønn.

Tolkning av retningslinjene
Kontrollkomiteen kan vedta tolkninger av
disse retningslinjene på generelt grunnlag.
Alle vedtak som fattes med hjemmel i disse
retningslinjene, kan ankes inn for AU.
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Til:
Fra:

22. januar 2009

Studentparlamentet
Studentparlamentets arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 012/09
Sakstittel:
Handlingsplan for internasjonalisering av studier (HINT)
Saksansvarlig:
Heine Skipenes
______________________________________________________________________________________
Bakgrunn:
Prosjektet rundt utformingen av Handlingsplan for internasjonalisering av studier (HINT) skal munne
ut i en helhetlig plan for internasjonalisering av studiene ved Universitetet i Oslo (UiO), hvor både
strategiske veivalg, faglig tilpasning, administrative forhold og økonomiske konsekvenser ses på
helhetlig. Handlingsplanen skal legge grunnlaget for institusjonens innsats og prioriteringer fremover,
med tanke på oppfølgingen av U4 og U7 i UiOs Strategisk Plan 2005-2009. Ellers vil UiOs prosess
faglige prioriteringer, internevalueringen av UiOs strategi for studentmobilitet (2003-2006),
evalueringene av Kvalitetsreformen, Stjernø-utvalgets innstilling Sett under ett, samt den varslede
stortingsmeldingen om internasjonalisering av høyere utdanning bli lagt til grunn for arbeidet.
Prosjektet er tenkt fullført innen våren 2009 med sikte på å legge fram en ny handlingsplan for
internasjonalisering av studier for vedtak i Universitetsstyret før sommeren 2009.
Skjematisk oversikt over målformuleringer og tiltak i HINT-prosjektet ligger vedlagt. Frem mot dette
utkastet, har internasjonalt ansvarlig fremmet SPs standpunkt på møtene i arbeidsgruppene knyttet til
prosjektet. Med utgangspunkt i dette skjemaet vil det bli skrevet en mer utførlig tekst, hvor de ulike
målene og tiltakene utdypes nærmere. Denne vedtas i HINT-gruppene, før det videresendes til høring
hos dekangruppen.
Planen er i første omgang å få samlet alle forslagene som er fremmet i HINT-gruppene så langt. Skjemaet er
ikke uttømmende slik det ligger nå. Er det formuleringer som bør korrigeres eller legges til? Er det noe som
bør fjernes? Er det forslag til andre konkrete tiltak som kan fremmes for å heve kvaliteten på
internasjonaliseringen ved UiO (det er blant annet enkelte delmål hvor det ikke er satt opp tiltak)?

Forslag til vedtak:
TILLEGGSFORSLAG: et overordnet mål
”Internasjonalisering er helt avgjørende for UiO dersom det skal vokse. UiO er best i Norge og må
konkurrerer mer internasjonalt enn andre norske universiteter. Derfor bør UiO se ut for å få
inspirasjon, og tilegne seg den kunnskap som trengs for å bli et toneangivende universitet, i en
globalisert verden.”
TILLEGGSFORSLAG: nytt tiltak 1.1.3
”Én prorektor skal ha ansvar for internasjonalisering av UiO”
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TILLEGGSFORSLAG: på slutten av 1.1.2
”, med en stillingsprosent på 50 %”
TILLEGGSFORSLAG: nytt delmål 1.2
"Styrket forankring av internasjonalisering i alle ledd ved UiO, for å unngå en kunstig separasjon
av internasjonalisering fra andre felt"
TILLEGGSFORSLAG: nytt tiltak 1.2.1
"Ledelsen med internasjonaliseringsansvar ved hver enhet sørger for at det internasjonale
komponent tydeliggjøres, sikres og forankres i hele strukturen, med lokalt tilpassede tiltak."
ENDRINGSFORSLAG: ordet ”bør” i siste setning, tiltak 2.1.1
”skal”
ENDRINGSFORSLAG: ordet ”strategisk”, tiltak 2.1.2
”kontinuerlig”
STRYKNINGSFORSLAG: ordet ”/bør” i 2.2.1
TILLEGGSFORSLAG: nytt delmål 2.5
”UiO skal tilby språkopplæring for studenter og ansatte.”
TILLEGGSFORSLAG: nytt tiltak 2.5.1
”Tilby språkkurs, blant annet Academic Writing”
TILLEGGSFORSLAG: på slutten av hovedmål 4.0
tilsvarende 20 % av studentmassen ved UiO.
TILLEGGSFORSLAG: på slutten av tiltak 5.1.4
”, uten å gå på bekostning av tilbudet til studentene”
TILLEGGSFORSLAG: nytt delmåls 5.3
”Profilering av universitetets verdier i et internasjonalt aspekt.”
TILLEGGSFORSLAG: nytt tiltak 5.3.1
”Støtte opp om nettverk og programmer for akademisk frihet, som Scholars At Risk (SAR).”
ENDRINGSFORSLAG: hele tiltak 6.1.1
”Rettighetsfeste tilbud om norskkurs, samt utvide andre språkopplæringstilbud (for eksempel språktandem),
til å omfatte alle grupper av internasjonale studenter også de med norsk statsborgerskap, i tillegg øke støtten
til utvikling av nettbasert introduksjonskurs i norsk.”
ENDRINGSFORSLAG: hele tiltak 6.2.1
”Alle skilt på campus skal være på både engelsk og norsk – universell utforming.”
TILLEGGSFORSLAG: nytt tiltak 6.3.1
”Det skal være felles opptak for norske og internasjonale studenter, med målrettet satsing på rekruttering av
norske studenter”
ENDRINGSFORSLAG: ordet ”Videreutvikle” i delmål 6.4
”Sikre”
Sist oppdatert: 8. januar 2009
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ENDRINGSFORSLAG: ordet ”Blindern” i delmål 6.4.1
”UiO”
ENDRINGSFORSLAG: hele tiltak 6.4.2
”Økt samarbeid om integrering av internasjonale studenter med SiO, Studentparlamentets
fadderordning, ulike studentorganisasjoner som International Students Union, studentutvalgene
med mer.”

Dissens fra Ingvild Brox Kielland
Dissentøren ønsket følgende forslag behandlet. Forslaget ble nedstemt.
STRYKNINGSFORSLAG: alt etter ”tre valg” i innledende tekst på delmål under hovedmål 2.0

Stian Østland var ikke med på innstillingen i AU

Vedlegg:
- Skjematisk oversikt over tiltak (4 sider)
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U4: Gjøre internasjonal eksponering til en integrert del av studiene.
UiO vil bygge ut tilbudet til egne studenter om delstudier i utlandet og tilbudet til utenlandske studenter om delstudier ved UiO, og anspore
flere til å benytte seg av disse tilbudene. UiO vil utvikle flere felles studieprogrammer med gode utenlandske universiteter.
U7: Rekruttere dyktige og motiverte studenter.
Hovedmålet for UiOs rekrutteringsarbeid er å trekke dyktige og motiverte studenter til våre studietilbud. En særlig innsats skal gjøres for å
få:
Flere utenlandske studenter til ordinære programmer.

1.0

Hovedmål

Delmål

Tiltak

Sikre prioritering av
internasjonaliseringsfeltet og økt
kobling mellom studier og forskning.

1.1) Styrket forankring av internasjonalisering
i UiOs ledelsesstrukturer.

1.1.1) Fakultetsnivået utnevner en vitenskapelig leder med
ansvar for internasjonalisering, fortrinnsvis egen pro-dekan
for internasjonalisering.
1.1.2) Hvert studieprogram utpeker en faglig
internasjonaliseringsansvarlig.

2.0

Internasjonale komponenter på alle
studieprogrammer som er
obligatoriske for masterstudenter og
standard for bachelorstudentene.

Studentene gis følgende tre valg hvorav
minst ett må oppfylles:
2.1) Anbefalte og kvalitetssikrede
studieopphold i utlandet.
2.2) Ett eller flere emner tilrettelagt på
fremmedspråk.
2.3) Emner med et internasjonalt faglig
perspektiv.
2.4) UiO skal øke omfanget av gjensidig
lærermobilitet med våre avtalepartnere.

2.1.1) Alle studieprogrammer skal definere minimum tre
partnerinstitusjoner hvor de kan sende studenter på
utveksling. Dette vil bidra til å øke mulighetene for å
kvalitetssikre det faglige innholdet og de administrative
prosessene. Fagmiljøene bør gi klare indikasjoner på hvilke
kurs studentene kan ta ved partnerinstitusjonen.
2.1.2) Strategisk gjennomgang av utvekslingsavtaler, for å
sikre den faglige forankringen og kvaliteten i disse. Inaktive
avtaler termineres. Videreutvikle bruken av relevante
avtaler. Fagmiljøene utfordres til å tilrettelegge for økt
gjensidig lærermobilitet innenfor avtalene både med tanke
på gjesteforelesere og mtp å utvikle kurstilbud, pensum og
verktøy med utenlandske partnerinstitusjoner.
2.1.3) Informasjon om delstudier i utlandet samt valg av
internasjonal komponent skal være fast innslag på
orienteringsmøter og inngå i informasjonen om
studieprogrammet.
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Tiltak

2.1.4) Utrede mulighet for bruk av kvotestipend til
delstudier. Eksempelvis fleksibel bruk av inntil 5
kvoteplasser til delstudier.
2.2.1) Alle studieprogrammer skal/bør ha emner som er
kvalitetssikret innholdsmessig mht globalt perspektiv
og/eller som undervises på fremmedspråk (der dette er
relevant). Disse emnene skal være sentrale i programmets
kursportefølje, slik at det blir et naturlig valg for de norske
studentene.
2.3.1) For å sikre relevans er det viktig at den
internasjonale kompetansen studentene tilegner seg
integreres i læringsmål for studieprogrammene og at
læringsutbyttet tydelig fremkommer i vitnemålsteksten.
3.0

UiO skal videreutvikle
studieprogrammer rettet mot et
internasjonalt utdanningsmarked
med utgangspunkt i fakultetenes
faglige prioriteringer.

3.1) Utvikle unike studietilbud som gjør oss
attraktive for internasjonale studenter og som
er designet for internasjonal rekruttering.
3.2) Fellesgrader skal utvikles på felt hvor
UiO i samarbeid med institusjoner i utlandet
kan tilby et unikt program man ellers ikke ville
hatt muligheten til å tilby.

3.1.1) For å sikre tilfang av de beste studentene til studier
og senere forskning anbefales det at man utreder
mulighetene for å utvikle studieprogrammer i tilknytning til
blant annet sentre for fremragende forsking (SFF’er).
3.1.2) Opprettelse av bachelorprogram i Scandinavian
Studies utredes spesielt.

3.3) UiO skal åpne for
etablering av dobbeltgrader (to vitnemål) i
samarbeid med institusjoner av institusjoner
av god internasjonal standard og hvor den
faglige merverdien av samarbeidet er
åpenbar.
3.4) Studieprogramsamarbeid, også i NordSør sammenheng, skal utformes slik at UiOs
kostnader dekkes inn under eksisterende
finansieringsmekanismer.
4.0

UiO skal øke sin rekruttering av
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Hovedmål

Delmål

Tiltak

dyktige og motiverte internasjonale
studenter.

helgradsstudenter til de engelskspråklige
programmene.

utarbeidelse av en internasjonal rekrutterings- og
markedsføringsstrategi for UiO. Kostnader og administrativ
kapasitet utredes nærmere.

4.2) UiO ønsker en internasjonal
studentmasse med større bredde enn i dag,
og skal særlig øke rekrutteringen av
studenter fra Europa, samt styrke
rekrutteringen av norske studenter til de
internasjonale programmene våre.

4.3) UiO skal styrke rekrutteringen av
innreisende delstudenter.

4.1.2) UiO skal jobbe mer systematisk i forhold til å levere
riktig data til internasjonale rankinger.

4.1.3) Ulike alumniordninger for internasjonale studenter
iverksettes, herunder ulike blogger, profileringspakker til
hjemreisende studenter med mer.
4.2.1) På bachelornivå satses det på rekruttering av
toppstudenter innenfor dagens 60-opptak, samt at det
utvikles et bachelorprogram i skandinavistikk.
4.3.1) Målrettet rekrutteringsinformasjon til
utvekslingspartnere.

5.0

Stimulere til økt vitenskapelig
engasjement i internasjonalt
studiesamarbeid.

5.1) Styrket support og tilrettelegging for
deltakelse.

5.1.1) Utvikle praktisk informasjon om internasjonalisering
av studier rettet mot vitenskapelige ansatte.

5.2) Økt uttelling for vitenskapelige deltakelse
i internasjonalt studiesamarbeid.

5.1.2) Støtte for å bygge kompetanse på å undervise i et
internasjonalt klasserom, både pedagogisk og språklig,
herunder kurs i engelsk, språkvask m.m.
5.1.3) Sentral matching av Erasmus-lærermobilitetsmidlene
for å øke deltakelsen i programmet.
5.1.4) Etablere mottaksapparat (bolig inkl) for
gjesteforelesere på kortere opphold.
5.1.5) Støtte til internasjonale forskningsprosjekter bør i
sterkere
grad forutsette en studierettet komponent.
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Tiltak
5.1.6) Fortsatt øremerking av internasjonaliseringsmidler
ved fakultetsnivået til stimulering av aktivitet, herunder
kontaktreiser, språkkurs med mer.
5.2.1) Det anbefales at vitenskapelige ansatte som jobber
med internasjonalisering meritteres.

6.0

UiO skal legge til rette for styrket
integrering av de internasjonale
studentene.

6.1) Alle internasjonale studenter gis mulighet
til grunnleggende språkopplæring i norsk.
6.2) UiOs campus skal være tilrettelagt
tospråklig.
6.3) 1/3 av studentmassen på de
internasjonale studieprogrammene bør være
norsk, i tillegg til økt deltakelse av norske
studenter på enkeltemner på engelsk.
6.4) Videreutvikle sosiale møteplasser for
norske og internasjonale studenter.
6.5) Utvikle læringsmetoder /verktøy for å
skape et godt læringsmiljø i internasjonale
klasserom.

6.1.1) Utvidet tilbud om norskkurs og andre
språkopplæringstilbud (for eksempel språktandem), til å
omfatte alle grupper av internasjonale studenter, samt
støtte til utvikling av nettbasert introduksjonskurs i norsk.
6.2.1) Internasjonal skilting på campus – universell
utforming. Nedsettelse av arbeidsgruppe for å utrede
behovene.
6.4.1) Holdningsskapende tiltak blant de norske studentene
om felles ansvar for integrering. Studentparlamentet bes
utarbeide en plan for å øke norske studenters engasjement
for å integrere de internasjonale studentene på Blindern.

6.4.2) Økt samarbeid med SiO om integrering av
internasjonale studenter, herunder fadderordningen, ulike
studentorganisasjoner med mer.
6.4.3) Stimulere til økt deltakelse i Erasmus Students
Network (ESN). Fakultetene bør også i sterkere grad
medvirke til å skape sosiale møteplasser.
6.5.1) Utvikle kurstilbud for å bygge opp kompetansen til
vitenskapelige ansatte som skal undervise i et
internasjonalt klasserom.
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Fra:
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 013/09
Reglementsendringer
Kontrollkomiteen

Flere forslag ble fremmet på siste Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen kommer med sine innstillinger
under møtet.
Forslag fremmet av Heine Skipenes (AU):
Til utfyllende retningslinjer for valg
§ 7-2
b) stryk ”4 uker (og ut)” og erstatt med innen ”valgallmøtets slutt”.
Forslag fremmet av Jomar Talsnes Heggdal (AU):
Tilleggsforslag til reglementet
§ 6-7
Ny setning etter første setning: ”Det skal velges både 1. og 2. vara til NSUs Landsstyre”
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 014/09
Resolusjoner
Heine Skipenes

Studentparlamentets arbeidsutvalg har innen saksfristen mottatt en resolusjon til behandling i
Studentparlamentet.
Følgende resolusjon er meldt:
(1) Universitetet for alle!
Saksansvarlig: Jomar Heggdal
Resolusjonen publiseres i sakspapirene
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Til:
Fra:
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 014/09
Sakstittel:
Resolusjon: ”Universitetet for alle!”
Saksansvarlig:
Jomar Talsnes Heggdal
______________________________________________________________________________
Universitetet for alle!
Universell utforming er avgjørende for at enkelte skal få mulighet til å studere, men er
til det beste for oss alle. 1.1.2009 trådte lov om universell utforming i kraft. Den lovfester
at ingen skal møte fysiske hindringer under studiet. Ingen skal få sin studiekvalitet eller
mulighet ødelagt av at de ikke kan se eller høre pensum, komme seg inn i auditorium,
kontorer eller lesesalen. Det burde være en selvfølge at alle får mulighet til å studere.
Utfordringene er fortsatt store, selv om de ikke alltid er synlige for alle. Universitetet må
ha som mål at studenter som trenger tilpassing skal ønske seg hit fordi vi er best også på
det feltet.
Universitetet må ta den nye loven på alvor å kanalisere mer av
vedlikeholdsmidlene til tiltak for universell utforming. Når pilotprosjektet om
ombygging og tilpassing på Teologisk fakultet er ferdig må arbeidet starte på Juridisk
fakultet og Humanistisk fakultet umiddelbart. Det er viktig at studentene med behov for
tilrettelegging inkluderes i dette arbeidet. De som har skoen på vet best hvor den
trykker. Universell utforming er en nødvendighet for de som trenger det, men er også
bra for alle andre.
Det må stilles krav til lesbarheten i bøker og kompendium som settes på pensum.
For synshemmede må alt av pensum være tilgjengelig for maskinell opplesning eller
mulig å oversette til blindeskrift. Skrifttypene som brukes og størrelsen på teksten må
enten være god nok i det skiftlige materialet eller mulig å få kjøpt uten ekstra kostnad
for den enkelte studenten. Ingen pensumlister skal godkjennes uten at de oppfyller
kravene. Det skal ikke gis unntak fra regelverket.
Infotavlene på universitetet må ha kontrast nok til at synshemmede skal kunne
lese informasjonen. I tillegg må de inneholde den samme informasjonen både på norsk,
engelsk og blindeskrift. Rulleveier skal skiltes og infotavlene må plasseres slik at de er
tilgjengelige og godt synlige for alle.
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Forelesningsnotater må gjøres tilgjengelig i format som gjør det mulig å
”oversette” de maskinelt til tale og blindeskrift. De må stilles de samme kravene til
lesbarhet av forelesningsnotater som til pensum. For mange er det å ta opp
forelesningene et nyttig redskap for å høre og forstå alt som blir sagt under
forelesningen. Ingen forelesere på universitetet skal kunne nekte studenter å ta opp
lyden fra forelesningene. Foreleserne skal også trenes til å snakke i riktig tempo for
tegnspråktolker. Alle forelesningssalene skal utstyret med teleslynger.
Ansatte, sentre, institutter, fakulteter eller andre enheter som oppfyller kravene
til universell utforming skal få et eget godkjenningsmerke. En egen gruppe på UiO får
ansvaret for kvalitetssikringen av merkeordningen. På sikt skal det være et mål at hele
Universitetet blir universelt utformet, men før den tid er det viktig å trekke frem de som
evner å tilpasse seg.
Universitetet skal være åpent for alle som er kvalifisert. Ingen skal nektes
utdanning eller være nødt til å endre studieplanene sine på grunn av mangel på fysisk
tilrettelegging. De som tar ansvar og går foran med et godt eksempel skal synliggjøres
gjennom en egen merkeordning som både kan gis på individ og institusjonsnivå.
Studentparlamentet krever at:
‐ Alle pensumlister skal kontrolleres for lesbarhet.
‐ Elektronisk tekst som det er mulig å maskinelt lese opp må være tilgjengelig uten
ekstra kostnad for studenten.
‐ Infotavlene må plasseres slik at de er tilgjengelige for alle og inneholde info på
norsk, engelsk og blindeskrift.
‐ Det skal stilles like store krav til forelesningsnotatene som til pensum.
‐ Alle skal ha mulighet til å ta opp lyden fra forelesningene uten
forhåndsgodkjenning.
‐ UiO lager en egen merkeordning for å fremheve de som tilbyr en universelt
utformet studium

72
73
74
75
76
77
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Vedlegg:
Vedlegg 1 – Fra Studentpolitisk plattform
Vedlegg 2 – Lov om Universell utforming

78
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Vedlegg 1 til sak 014 Resolusjon: ”Universitet for alle!”
Fra Studentpolitisk plattform
Alle forelesningsnotater må være tilgjengelige før forelesning, spesielt med tanke på
prinsippet om universell utforming. Side 5
Det er viktig å videreføre arbeidet for et bedre læringsmiljø, med universell utforming
som norm. Side 13
5.1.1 Universell utforming
Med begrepet Universell utforming menes det at spriket mellom individuelle
forutsetninger og kravene frasamfunnet, må fjernes. Man bør
finne individ eller grupperettede tiltak så langt som mulig, og utjevne det resterende
spriket.
Særordninger skal kun brukes i den grad det er nødvendig. Da
prinsippene og lovene om Universell utforming ble vedtatt av Stortinget, ble
ingen frister satt. SP mener at alle nye bygg skal ha universell utforming og alle
gamle bygg skal der det er mulig utbedres og tilpasses innen 2011. Bygg som det ikke
er mulig å tilpasse skal bare brukes i unntakstilfeller. Alle emner og kurs skal være
utformet med prinsippet om universell utforming for øyet. Det er viktig at UiO bruker
sin markedsmakt og stiller krav til sine leverandører slik at de
oppfyller kravene til Universell utforming.
Villa Eika oppfyller dessverre ikke
kravene til Universell utforming. Derfor kan det være vanskelig for disse gruppene å
møte oss på vår hjemmebane. Vi er avhengige av å opprette andre møteplasser, og
bruke dem jevnlig. Side 13‐14.

Vedlegg 2 til sak 014 Resolusjon: ”Universitet for alle!”
Lov om Universell utforming
Lovteksten vedtatt 10. Juni 2008
§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell
utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot
allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av
hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan
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benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har
plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det
ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.
Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt tilretteleggingens effekt for å
nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon
er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens
ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn. Brudd på plikten til å sikre
universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.
Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten
oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell
utforming.
Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten til universell utforming på
områder som ikke er omfattet av krav i eller i medhold av annet lovverk, jf. femte ledd.
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