REFERAT FRA MØTE 02/09 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 19.FEBRUAR 2009

Sted: Auditorium U40, Domus Theologica
Tid: kl.17.10 – 21.15

Rektorkandidat Trygve Wyller og viserektorkandidat Arne B. Amundsen presenterte seg,
før det ble åpnet for spørsmål.

Det teologiske fakultet:
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 21
fast vara
Stina F. Thoresen
Nr. 32
Kjetil Stenvik

(VA)
(TSU)

(til kl.20.58)

Det medisinske fakultet
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 4
fast vara
Olav G. Tvedten
Nr. 13
vara
Arash Ghomi
Nr. 16
Magnus S. Hoen
Nr. 22
vara
Martin L. Mikkelsen
Nr. 26
Jon Christian Brekke
Nr. 34
Malin Holm

(MOSL)
(MOSL)
(LL)
(MOSL)
(LL)
(MSU)

Følgende representanter var ikke tilstede:
Nr. 9
Lisa Tangnes
Nr. 23
Fride Bysveen Lier

(VA)
(SD)

Det odontologiske fakultet
Følgende representant var tilstede:
Nr. 27
Maziar Shabestari

(VA)

Følgende representant var ikke tilstede:
Nr. 35
Ikke valgt

(OSU)
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(til kl.20.15)

(til kl.20.00)

Det humanistiske fakultet
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 6
vara
Daniel Heggelid-Rugaas
Nr. 10
fast vara
Marte Nubdal
Nr. 29
Kim Kantardijev

(LL)
(HFL)
(HFSU)

(til kl.20.45)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 2
Ingrid Johansen Aune
Nr. 11
Khamshajiny Gunaratnam
Nr. 18
Per Anders Langerød
Nr. 19
Erik Schreiner Evans

(SD)
(SD)
(SD)
(SVL)

(til kl.19.50)

Følgende representanter var ikke tilstede:
Nr. 1
Olivia Salles
Nr. 8
Felix Omondi Osok
Nr. 33
Ole-André Gjerde

(VA)
(SVL)
(SVSU)

Det juridiske fakultet
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 14
Ingrid Tungen
Nr. 15
Marianne H. Rustberggard
Nr. 25
Snimer Bhogal
Nr. 30
Helge Blyberg

(VA)
(JL)
(JL)
(JSU)

Følgende representanter var ikke tilstede:
Nr. 7
Sigve Reme Sand
Nr. 5
Ragnhild Kristensen
Nr. 28
Anne Camilla Strandskog

(BL)
(JL)
(BL)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Følgende representanter var tilstede:
Nr. 12
Synnøve Knivsland
Nr. 24
Pejman Mansouri
Nr. 31
Sveinn Sandvik Svendsen

(RL)
(RL)
(MNSU)

Følgende representanter var ikke tilstede:
Nr. 3
Aleksander Bakos Lerivåg
Nr. 20
Jørgen Myre

(RL)
(RL)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Følgende representanter var ikke tilstede:
Nr. 17
Per Øyvind Voie
Nr. 36
Ikke valgt

(BL)
(UVSU)
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(til kl.21.05)

Til stede var også:
Fra Universitetsstyrerepresentantene:
Jomar Talsnes Heggdal
Ingvild Brox Kielland

Fra Arbeidsutvalget:
Heine A. Skipenes
Stian Østland

Fra Kontrollkomiteen:
Signhild Stave Samuelsen

Fra SiOs Hovedstyre:
Øyvind Gjengaar

Fra Universitas:
Robin Johansen

Fra Radio Nova:
Marte Borum

Masterstudent fra NTNU:
Sverre Midthjell

Student:
Sindre Hervig

Ved opprop kl. 17.50 var det 23 representanter til stede, og møtet kunne settes.
Sindre Hervig presenterte studentveiledningsrapport. Stian Østland fra Arbeidsutvalget
orienterte om at rapporten vil bringes videre til Studie- og forskningskomiteen for
diskusjon om videre arbeid.

SAK SP 016/09
Vedtak:
Ordstyrer:
Referent:

VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT

Christer Gulbrandsen
Natasa Duric

SAK SP 017/09

GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

SAK SP 018/09
GODKJENNING AV DAGSORDEN
Følgende sak ble fremmet:
SAK SP

029/09

Resolusjoner: Mulighetenes vår

Vedtak: Saken ble lagt til dagsorden.
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Følgende dagsorden ble foreslått:
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK

SP
SP
SP
SP
SP

016/09
017/09
018/09
019/09
020/09

Valg av møteledelse og referent
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av referat
Orienteringer

SAK
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK
SAK

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

021/09
025/09
029/09
026/09
028/09
022/09
024/09
027/09
023/09

Ettergodkjenning av oppnevninger
Fakultet for ikke-fakultær virksomhet
Resolusjoner
Godkjenning av regnskap for 2008
Reglementsendringer
Delegatvalg til Landstinget 2008
Midler til semesterstart
Antidiskrimineringssak
Organisering av Studentparlamentets fadderordning
Eventuelt

Vedtak: ”Dagsorden ble godkjent.”

SAK SP 019/09
GODKJENNING AV REFERAT
Godkjenning av referat fra Studentparlamentsmøte 01/09 fra 22.januar 2009.
Vedtak: ”Referatet ble godkjent.”

SAK SP 020/09
ORIENTERINGER
Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget informerte kort om saker SPAU har jobbet med.
Jomar T. Heggdal orienterte på vegne av Universitetsstyret om hvilke saker som vil bli tatt på
førstkommende Universitetsstyremøte.
Ingvild B. Kielland fra Arbeidsutvalget orienterte kort om den nye håndboka.
Stian Østland fra Arbeidsutvalget orienterte kort om Studentparlamentsvalget som vil avholdes
i april, og om sluttrapporten om UFO V.
Det ble så åpnet for spørsmål.
Øyvind Gjengaar orienterte kort på vegne av SiOs Hovedstyre, før det ble åpnet for spørsmål.
Det ble så åpnet for debatt.
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SAK SP 021/09
ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER
Studentparlamentets Arbeidsutvalg har på AU-møte 04.februar 2009 valgt Henning Vangli og
Asgeir Mortensen som varer for Realistlista til Velferdstinget i Oslo.
Protokollmerknad:
Arbeidsutvalget synes det er beklagelig at delegater så tidlig i perioden trekker seg fra vervet.
Det er viktig at folk som stiller til valg gjør det med mål å sitte hele perioden. Supplering så
tidlig bør derfor være unødvendig og er svært beklagelig.
Forslag fra Heine Skipenes (Arbeidsutvalget):
Undertegnede ønsker å legge til følgende navn til ettergodkjenning (varaer til Velferdstinget):
Mari Hamre (Blå liste), Marius Malmer (Blå liste) og Niclas Palmer (SV-lista).
Det ble åpnet for debatt.
Protokollmerknad fra Sveinn S. Svendsen (RL):
Det er ingen fra Realistlista som har trukket seg fra Velferdstinget. Derimot har noen av
representantene gått over til varaplass til fordel for representanter med mer tid og engasjement
til rådighet.
Forslag til vedtak fra Arbeidsutvalget:
Valgene ettergodkjennes.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

SAK SP 025/09 FAKULTET FOR IKKE-FAKULTÆR VIRKSOMHET
Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget orienterte om saken. Det ble deretter åpnet for spørsmål og
debatt.
Forslag fra Per Anders Langerød (SD):
SP-AU kommer tilbake med en høringsuttalelse og synspunkt fra involverte studenters
representanter som legges ved saken i behandlingen på førstkommende SP-møte.
Dette forslaget ble sett i sammenheng med forslaget under:
Forslag fra Per Anders Langerød (SD):
Utsett saken.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
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Det ble ikke votert over følgende forslag fra Kim Kantardijev (HFSU) og Marte Nubdal
(HFL) grunnet vedtak på forslag fra Per Anders Langerød (SD):
Nytt ”forslag til vedtak”:
-

AU skal jobbe for at det startes en prosess ved UiO med å etablere en egen Enhet for
Tverrfakultær Virksomhet.
Alle som underlegges dem nye enheten skal beholde sine egne styrer og mulighet til å
kontrollere utviklingen av egen struktur.

Stryk siste punkt i opprinnelig forslag til vedtak (”Det nye fakultetet…”)

SAK SP 029/09 RESOLUSJONER
Ingvild Tungen fra Venstrealliansen presenterte resolusjonen ”Mulighetenes vår”, før det ble
åpnet for spørsmål og debatt.
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL) og Ingrid J. Aune (SD):
Tittelen endres til: Student-kutt svekker UiO
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), hele avsnittet:
Samtidig som seminarundervisningen for innføringsfag på SV-fakultetet har blitt kuttet,
opplever jus-studentene at deres studie nærmest har blitt et rent lesesalsfag, ved at
”kursoppgavene” forsvant i forrige semester.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), hele dokumentet:
Under-overskriftene fjernes.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), linje 1 i 3.avsnitt):
Dette går direkte ut over evalueringen av universitetets studenter.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
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Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL) og Ingrid J. Aune (SD), hele avsnitt 4:
Når gradenes prestisje svekkes, utdannes mange til noe som de færreste arbeidsgivere
anerkjenner som et ansettelsesgrunnlag. Dette svekker alle deler av samfunnet, spesielt i denne
finanskrisen.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Sekundært endringsforslag fra Ingrid J. Aune (SD), avsnitt 4:
Stryk linje fra ”bachelorgraden”.
Det ble ikke votert over forslaget.
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), avsnitt 5:
Siste leddsetning endres til: ”, men det er ikke blitt gjort nok arbeid med dette”.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), avsnitt 6:
Stryk hele avsnitt (om rektor…).
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Tilleggsforslag fra Jomar Talsnes Heggdal (AU), punkt nr.1:
Etter punktum, mot de lokale studentdemokratiets vilje.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Endringsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), punkt nr.3:
Stryk punkt 3.
Forslaget ble trukket av forslagsstiller.
Endringsforslag fra Pejman Mansouri (RL), punkt 3:
Forandres til: ”Studentparlamentet skal publisere en sammenligning av rektorkandidatenes
standpunkt i forhold til saker som berører studenter.”
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
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Tilleggsforslag fra Daniel Heggelid-Rugaas (LL), nytt punkt nr. 4:
Studentparlamentet skal, i samarbeid med alle relevante aktører, motarbeide etter hvert kutt hos
studentene ved UiO.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Tilleggsforslag fra per Anders Langerød (SD), nytt punkt nr. 5:
Prioritere og samordne tid og ressurser for møter med partier, Stortingspolitikere, regjering og
Oslo Kommune med NSU og VT med mål om flere offentlige ressurser, og mer fokus på
studenter og høyere utdanning.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt.”
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SAK SP 026/09 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2008
Regnskapet for 2008 og noter, skrevet av organisasjonskonsulenten, ble levert under møtet, i
tillegg til regnskapet og balansen for 2008 med noter gitt av revisor. Revisjonsberetning ble
også delt ut og lest opp av møtets ordstyrer til forsamlingen.
Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte om de enkelte postene i regnskapet og
balansen. Det ble ikke stilt noen spørsmål.

KONTOSAMMENDRAG

REGNSKAP 2008 REV. BUDSJETT 2008 REGNSKAP 2007
1 112 350,59

1 188 468,00

1 129 355,00

157 752,95

167 614,60

161 448,00

59 Andre personalkostnader

48 919,98

61 146,86

72 210,00

65 Kostnadsført inventar

40 072,50

6 000,00

12 100,00

1 827,91

2 000,00

0,00

100 595,73

112 375,00

129 030,00

79 992,94

106 000,00

84 249,00

5 389,99

6 000,00

10 148,00

73 Reklame, annonse, represent.

204 314,20

283 168,64

241 272,00

74 Gaver og kontingenter

665 505,80

634 458,60

24 963,00

50 Lønn til ansatte
54 Arbeidgiveransvar

66 Reparasjoner og vedlikehold
67 Diverse fremmede tjenester
67 Kontorrekvisita, trykksaker m. m.
71 Reisekostnader

6 116,00

6 116,00

5 687,00

17 441,24

28 000,00

109 012,00

80 Finansinntekter

-17 716,13

-1 000,00

-3 923,00

81 Finanskostander

0,00

75 Forsikringer
77 Andre driftskostnader

313,00

Sum

2 422 563,70

2 600 347,70

1 975 864,00

37 Tilskudd

2 677 614,25

2 671 707,94

2 078 298,00

Sum

2 677 614,25

2 671 707,94

2 078 298,00

255 050,55

71 360,24

102 434,00

3610 Tilskudd fra SiO

780 208,00

780 207,94

738 498

3730 Tilskudd fra UiO

1 551 000,00

1 551 000,00

942 000

3790 Tilskudd fra NSU

346 406,25

340 500,00

397 800

2 677 614,25

2 671 707,94

2 078 298,00

Resultat

36-37 Inntekter

Sum
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50 Lønn til ansatte
288 874,20

294 000,00

261 632,00

5011 Overtid i administrasjonen

21 755,70

23 000,00

18 749,00

5012 Ekstra hjelp u/feriepenger

9 428,00

1 428,00

21 504,00

5010 Lønn i administrasjonen

5013 Ekstra hjelp m/feriepenger

5 600,00

5014 AU-honorar u/feriepenger

672 708,50

655 000,00

664 763,00

5015 Rentekompensasjon

37 721,60

80 000,00

81 295,00

5016 Komiteledere u/f.p.

17 928,01

60 000,00

33 507,00

5017 Komitearbeid/ordstyrere m.m. u/f.p.

11 258,68

20 000,00

16 392,00

5018 Telefongodtgjørelse

15 400,00

17 000,00

15 930,00

5020 Lønn fra 2006

-24 334,00

5092 Feriepenger administrasjonen

37 275,90

38 040,00

34 317,00

1 112 350,59

1 188 468,00

1 129 355,00

152 496,97

162 250,96

157 282,00

5 255,98

5 363,64

4 166,00

157 752,95

167 614,60

161 448,00

633,00

800,00

426,00

5920 Yrkesskadeforsikring

2 651,00

2 651,00

2 516,00

5922 OTP

6 655,00

6 500,00

4 036,00

22 573,12

23 500,00

12 149,00

3 857,86

3 857,86

40 210,00

11 838,00

11 838,00

12 873,00

712,00

12 000,00

0,00

48 919,98

61 146,86

72 210,00

6540 Driftsmaterialer

40 072,50

6 000,00

12 100,00

Sum

40 072,50

6 000,00

12 100,00

6620 Vedlikehold EDB

1 827,91

2 000,00

Sum

1 827,91

2 000,00

Sum

54 Arbeidsgiveransvar
5400 Arbeidsgiveravgift
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Sum

58 Personalopplæring
5910 Administrasjonsforpleining

5991 Personalfester
5992 Opplæring overlapp
5993 Internseminarer og evalueringer
5994 Komitéaktivitet
Sum

65 Kostnadsført inventar

66 Reparasjoner og vedlikehold

10

0,00

67 Diverse fremmede tjenester
6710 Revisjonshonorarer

32 375,00

32 375,00

22 813,00

6720 Regnskapstjenester

63 220,73

80 000,00

106 217,00

6790 Konsulenttjenester

5 000,00
100 595,73

112 375,00

129 030,00

6810 Kontorrekvisita

21 180,77

20 000,00

26 970,00

6815 Kopiering

20 557,52

26 000,00

26 623,00

6840 Trykksaker

14 187,50

30 000,00

4 463,00

6860 Aviser, tidsskrifter mv.

12 307,02

15 500,00

14 414,00

6912 Mobiltelefon

10 855,88

14 000,00

11 779,00

904,25

500,00

0,00

79 992,94

106 000,00

84 249,00

0,00

0,00

Sum

67 Kontorrekvisita, trykksaker m. m.

6950 Porto
Sum

71 Reisekostnader
7100 Bilgodtgjørelse
7150 Reiser

5 389,99

6 000,00

10 148,00

Sum

5 389,99

6 000,00

10 148,00

0,00

50 000,00

24 340,00

73 Salgs- og reklamekostnader
7301 Annonsering
7302 Informasjonsmateriell

30 914,00

7303 Elektronisk formidling

3 443,50

15 000,00

365,00

7304 Kunngjøring

99 315,00

99 315,00

70 486,00

7320 Møtekostnader

38 909,22

40 000,00

30 666,00

7321 Arrangementskostnader

10 677,38

16 078,04

9 980,00

7322 HP-seminar

44 193,50

55 000,00

69 521,00

7 775,60

7 775,60

5 000,00

204 314,20

283 168,64

241 272,00

7323 NSUs Landsting
Sum
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74 Gaver og kontingenter
7410 Kontingent

3 900,00

3 900,00

1 500,00

7415 Gaver

2 547,20

1 500,00

3 463,00

7460 ISU

25 000,00

35 000,00

20 000,00

7461 Ekstra bevilgning til NSU

40 000,00

7462 Fraksjonsstøtte

25 558,60

25 558,60

7463 Studentutvalgene

81 500,00

81 500,00

7464 Velferdstinget i Oslo

487 000,00

487 000,00

Sum

665 505,80

634 458,60

24 963,00

7500 Forsikringspremie

6 116,00

6 116,00

5 687,00

Sum

6 116,00

6 116,00

5 687,00

7706 AU-disposisjon

6 666,56

9 000,00

7 369,00

7709 Aksjonskonto

9 346,67

17 500,00

10 044,00

0,00

90 000,00

1 427,35

1 500,00

1 599,00

17 441,24

28 000,00

109 012,00

8060 Renter på bankinnskudd

-17 716,13

-1 000,00

-3 923,00

Sum

-17 716,13

-1 000,00

-3 923,00

75 Forsikringer

77 Andre driftskostnader

7722 SP Jubileum
7770 Bank- og kortgebyr
7780 Andre kostnader

0,66

Sum
80 Finansinntekter

81 Finanskostander
313,00

8150 Rentekostnader
Sum

0,00

12

0,00

313,00

NOTER TIL REGNSKAPET
FOR 2008
Studentparlamentet i Oslo
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Konto 3610 Tilskudd fra SiO
Studentparlamentet fikk i 2008 kr. 780 208 fra Velferdstinget i Oslo, som er en økning
pålydende kr. 41 710 fra 2007. Dette er penger som kommer direkte fra semesteravgiften, og
baserer seg på studenttall fra 2006. Økningen i tilskuddet fra 2007 til 2008 skyldes økning i
studenttall.

Konto 3730 Tilskudd fra UiO
Etter at Velferdstinget i Oslo ble opprettet, ble en ny fristasjonsavtale mellom UiO, SP og VT
inngått i 2005. UiO overfører midler til SP for både SP, VT og studentorganer. Midler som
tilfaller VT overfører SP til VT. Midler for studentorganer tildeler SP etter søknader, og disse
midlene holdes utenfor SPs regnskap.
Posten 3730 har inntil 2008 kun vist det beløp som tilfaller SP. Beløp som tilfalte VT og
studentorganer ble trukket i fra post 3730 så snart de ble overført til VT og bankkonto for
studentorganer. For å vise tydelig i regnskapet hvor mye som tilfaller VT og studentorganer
fra totaltilskuddet fra UiO, har det fra 2008 blitt lagt til to nye poster, 7463 og 7464. Fra 2008
viser posten 3730 hvor mye totalt SP får overført fra UiO, mens de respektive postene viser
hvor mye som er gått til VT og studentorganer. Posten 3730 må derfor ses i sammenheng med
post 7463 og 7464.
Tilskudd fra UiO som tilfaller SP skal dekke honorar til leder, organisasjonskonsulentens lønn
og generelle driftsutgifter. Studentparlamentet i Oslo fikk i 2008 kr. 982 000 fra UiO.

Konto 3790 Tilskudd fra NSU
Hvert år overføres en gitt sum av semesteravgiften per student til NSU, og noe av dette
tilbakeføres til SP. Tilbakeføringer fra NSU mottas vanligvis fire ganger i året. I 2008 utgjorde
de kr. 346 406,25.

Konto 5100 Lønn i administrasjonen
Posten viser utgiftene til lønn for organisasjonskonsulenten. Lønnen ble økt fra januar 2008,
som er årsak for differansen mellom 2007 og 2008. Det var budsjettert med kr. 294 000 i lønn til
organisasjonskonsulenten. Lønnen ble noe lavere grunnet avspasering dagene etter
møter i Studentparlamentet, o.l.

Konto 5011 Overtid i administrasjonen
Posten dekker overtidslønn for organisasjonskonsulenten. Kostnadene forbundet med overtid
i administrasjonen har økt fra 2007 til 2008. Dette skyldes delvis mer overtid og delvis høyere
timesats etter lønnsøkningen fra og med januar 2008.
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Konto 5012 Ekstra hjelp u/feriepenger
I 2007 dekket posten utgifter til ekstrahjelp under arrangering av NSUs Landsting i Oslo, samt
timebetalt utdeling av Studentparlamentets brosjyrer. I 2008 dekket den oversetting av
valgbilag til engelsk, og brosjyreutdeling frem til sommeren 2008, før ansvaret ble overtatt
direkte av Arbeidsutvalget. Avvik mellom budsjett og reell utgift skyldes flytting av
honorarutgifter for prosjektkoordinator i forbindelse med rapportskriving om
studieveiledning på UiO, fra post 7321 til 5012. For ytterligere forklaring se post 7321.

Konto 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger
Denne posten dekker utgifter til ekstrahjelp i Studentparlamentet. I 2007 dekket posten utgifter
for hjelp forbundet med vanskelige IT‐oppgaver gjort av en IT‐student, også ansatt på USIT.
Den dekket også kr. 2 000 for design av plakater. I 2008 har det ikke vært slike utgifter.

Konto 5014 AU-honorar u/feriepenger
Tre av fem Arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. De tre honorerte er
beregnet ut fra lønnstrinn 10 i Statens regulativ, med 12 utbetalinger i året. I tillegg legges det
inn 3 halve månedslønner som dekker overlappingsperioden for avtroppende AU om
sommeren.
Heltidstillitsvalgte i Universitetsstyret dekkes av universitetsstyret, med 95 % av lønnstrinn 10
i Statens regulativ. For å sikre likelønn betaler Studentparlamentet de resterende 5 %, som
dekkes av denne posten..
Posten ble feilberegnet ved revideringen av budsjett grunnet at det ble benyttet lavere sats for
lønnsøkningen, som fant sted i mai 2008, enn i realiteten. Derfor avvik mellom budsjettet og de
virkelige kostnadene.

Konto 5015 Rentekompensasjon
Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i
virkeperioden, samt skatt som påløper. Renteutgiftene refunderes etter tilbakemelding fra
Lånekassa for hver enkelt. Posten er vanskelig å beregne, da AU‐medlemmer har ulik størrelse
på lån og skatten for biinntekter kan variere. I 2007 viser tallene et høyt forbruk. Dette fordi
posten dekker rentekompensasjonen for høstsemesteret 2006, i tillegg til rentekompensasjonen
for hele 2007. I 2008 er ikke rentekompensasjonen for høsten 2008 blitt utbetalt, da
Arbeidsutvalget venter på svar fra Lånekassen på søknad om rentefritak.

Konto 5016 Komitéhonorar u/feriepenger
Posten dekker honorar til to komitéledere. Posten viser stort overskudd for 2008, litt over
kr. 42 000. Overskuddet skyldes lav aktivitet enn antatt. I 2007 var overskuddet litt over
kr. 45 000, grunnet samme årsak.
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Konto 5017 Komitéarbeid / Ordstyrere m.m. u/feriepenger
Frem til 2008 dekket posten honorar til ordstyrere, komitéleder, komitémedlemmer, og
sekretærer under Handlingsplanseminaret. I 2008 har Arbeidsutvalget vært sekretærer under
HP‐seminaret, og Arbeidsutvalget har også overtatt jobben komitémedlemmer har fått
timebetalt for før. Derfor forskjell i utgifter mellom 2007 og 2008. Honorar for komitéleder i
2008 er blitt ført under denne posten. Honorar for ordstyrere i 2008 har delvis vært ført under
post 6790. Disse to postene må derfor ses i sammenheng med hverandre. Det er likevel avvik
fra de reelle utgiftene i 2008 og budsjettet for 2008. Dette fordi det kun har vært en ordstyrer
på Studentparlamentsmøter høsten 2008. AU har vurdert at man bare trenger en og kostnaden
er derfor noe redusert.

Konto 5018 Telefongodtgjørelse
For våren 2007 dekket posten telefongodtgjørelse for 4 medlemmer av Arbeidsutvalget med
kr. 300 brutto i måneden. For høsten 2007 dekket den i tillegg skatt, slik at Arbeidsutvalgs‐
medlemmene fikk utbetalt netto kr. 300 i måneden. For våren 2008 dekker posten
telefongodtgjørelse inklusivt skatt. For høsten 2008 ble godtgjørelsen redusert til kr. 100 i
måneden inklusivt skatt. I 2008 dekker posten også godtgjørelsen for administrasjonen
pålydende kr. 150 inkl. skatt, mens dette var registrert under post 5100 i 2007. Posten 5018 er
vanskelig å beregne grunnet at AU‐medlemmenes skatt for biinntekter kan variere, samt
grunnet endringer i dekning av godtgjørelsen.

Konto 5910 Administrasjonsforpleining
Posten dekket mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid. Posten har økt
litt fra 2007 til 2008 grunnet overtidsarbeid.

Konto 5922 Obligatorisk tjenestemannspensjon
Dekker pensjonsbeløp og bankomkostninger i forbindelse med pensjonen til organisasjons‐
konsulenten. Bankomkostninger for 2007 ble betalt i 2006 grunnet betalingsfristen. Derfor ser
forbruket i 2007 lavere ut. Lønnen for konsulenten har også økt fra 2007 til 2008, som medførte
økning i kostnader i forhold til 2007.

Konto 5991 Personalfester
Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og
sommeravslutning. I 2007 ble kostnadene lavere enn i 2008 siden julebordet ble arrangert
sammen med Velferdstinget i Oslo, og kostnadene forbundet med vakthold for julebordet
både i 2007 og i 2008 ble regnskapsført i 2008. I år ble det også investert i innkjøp av to nye
griller i forbindelse med sommeravslutning.
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Konto 5992 Opplæring overlapp
Posten dekker kostnader forbundet med opplæringsseminar av nytt AU i juni/juli. I 2008 er
seminaret blitt arrangert på en hytte, og kostnader er derfor blitt betraktelig redusert i forhold
til 2007. Seminaret planlegges å gjennomføres på hytte også i 2009.

Konto 5993 Internseminarer og evalueringer
Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for
Arbeidsutvalget: mat og drikke, transport, opphold, leie av møtelokalet ol.

Konto 5994 Komitéaktivitet
Denne posten ble opprettet for første gang i 2007 og skulle dekke kostnader knyttet til
arrangering av hytteseminar for komitémedlemmer fra begge komiteene og Arbeidsutvalget.
Det ble budsjettert med kr. 6 000 til dette formålet, men seminaret ble avlyst. Derfor ingen
forbruk i 2007. I 2008 ble det i tillegg budsjettert for mat i forbindelse med komitémøter, men
ingen seminarer ble avholdt heller i 2008 og meget få komitémøter. Derfor nesten ingen
forbruk i 2008.

Konto 6540 Driftsmaterialer
Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr og møbler. I 2007
ble det kjøpt ny bærbar PC, da det tidligere sluttet å fungere, og to fasttelefoner fra UiO. I 2008
ble ny mobil kjøpt for leder. Etter at budsjettet for 2008 ble revidert, ble det sett behov for flere
bærbare PC‐er for tilfredsstillende arbeid i Arbeidsutvalget og i forbindelse med valget i SP på
våren 2009. Noe innkjøp ble det også gjort i forbindelse med prosjektet et åpnere Villa Eika. På
grunn av den sunne økonomiske situasjonen og erfaringene fra andre studentdemokratier fant
AU rom for å endelig muliggjøre drømmen om egne stemmeurner selv med elektronisk valg.
Dette er grunnen til at posten sprekker.

Konto 6620 Vedlikehold EDB
Posten dekker investeringer forbundet med vedlikehold, slik som reparasjoner og nyere
utgaver av dataprogrammer.

Konto 6710 Revisjonshonorar
Posten dekker revisjon av SPs regnskap. Revisjonen av regnskapet det ene året foretas året
etter, og faktureres dermed samme år som foretatt. Posten i 2007 viser derfor kostnader for
revisjonen av regnskapet fra 2006, og kostnader for 2007 i 2008. Økningen i kostnader skyldtes
ekstra arbeid for revisor grunnet endringer i regnskapet etter at regnskapet var blitt oversendt,
dette på grunn av skifte av regnskapsbyrå.
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Konto 6720 Regnskapstjenester
Posten dekker regnskapskostnader og lønns‐ og personalkostnader. Sommeren 2008 byttet vi
regnskapsbyrå. Tjenester som ytes fra det nye byrået koster mye mindre. Derfor var utgifter
høyere i 2007 enn i 2008. Utgifter for neste år vil bli ytterligere redusert grunnet tjenesteyting
kun fra nytt regnskapsbyrå.

Konto 6790 Konsulenttjenester
Posten dekker ordstyrer på Studentparlamentsmøter. Ordstyrer vi startet å benytte i løpet av
høsten 2008, har eget foretak, og det ble fakturert for ordstyreri istedenfor at det ble kjørt som
honorar under post 5017. Posten må ses i sammenheng med post 5017.

Konto 6810 Kontorrekvisita
Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av rekvisita, tonere og bøker av ulike slag.
Kostnader i 2008 er noe lavere i forhold til 2007, da det er blitt funnet en billigere
tonerleverandør, samt at utgifter for rekvisita generelt har gått litt ned.

Konto 6815 Kopiering
Vi leier kopimaskinen på Villa Eika. Posten dekker kopiering, leie‐ og serviceavtalen, samt
forbruk av tonere. Store kopioppdrag, slik som kopiering utføres på Reprosentralen og dekkes
av UiO. Kopieringsutgifter på kopimaskinen har gått ned.

Konto 6840 Trykksaker
Denne posten dekker trykking av informasjon, konvolutter o.l. I 2007 var det kun behov for
trykking av nye visittkort. For 2008 ble det budsjettert med kr. 30 000 til trykking av visittkort
til AU, store konvolutter, nye brosjyrer og plakater. Visittkort er blitt skrevet ut gratis på
skanner, og innkjøp av konvolutter er anskaffet billigere enn antatt grunnet UiO‐avtale med
konvoluttleverandør og er blitt ført under post 6810. Trykking av folder, plakater og roll‐ups
er også blitt anskaffet ganske rimelig. Derfor lavere kostnader i 2008 enn budsjettert.

Konto 6860 Abonnementer
Posten dekker avis‐ og tidsskriftabonnementer. Noen aviser deles mellom SP og VT. SP dekker
derfor kun 60 % av utgifter for disse som deles. Totalforbruket for denne posten har variert
noe de siste to årene, noen abonnementer avsluttes, og noen endres fra delvis finansiering til
fullfinansiering eller motsatt. Vi er også blitt flinkere til å rapportere om aviser som ikke er
blitt mottatt og tidspunkter for ferier, for trekk på fakturaen.
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Konto 6912 Mobiltelefon
Posten dekker utgifter for bruk av SPs mobiltelefon, som disponeres av leder. Kostnadene har
gått ned i 2007 og 2008 grunnet mindre forbruk og medlemskapsrabatt.

Konto 6950 Porto
Til 2008 dekket posten ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller
under postsystemet til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Vi har sjeldent hatt denne
type utsendelser, og posten har derfor stort sett vist kr. 0 i forbruk. Derimot er det slik at
regnskapsbyråer pålegges noen portokostnader. Etter råd fra det nye byrået har vi fra og med
juni 2008 gått inn for å føre denne type kostnad under denne posten, (og ikke under 6720
Regnskapstjenester), slik det hittil har blitt gjort.

Konto 7100 Bilgodtgjørelse
Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som
internseminarer og Handlingsplanseminaret, og statlige satser anvendes. Universitetsstyre‐
representantene kan låne bil gratis av UiO ved behov, som er blitt gjort de siste to årene. Det
har derfor ikke vært noen utgifter i 2007 og 2008.

Konto 7150 Reiser
Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. Utlegg refunderes mot kvittering. Grunnet
mindre reisevirksomhet, har reisekostnader gått ned i 2008 i forhold til 2007.

Konto 7301 Annonsering
I 2007 dekket posten noen felles annonsering med Velferdstinget i Universitas, samt noen
andre mindre annonseringer. For 2008 ble det budsjetter for annonsering i Universitas i
forkant av Studentparlamentsmøter og Universitetsstyremøter, men det ble ikke gjort. Derfor
kr. 0 i forbruk.

Konto 7302 Informasjonsmateriell
I 2007 dekket posten støtte til fraksjonene, innkjøp av tre brosjyrestativer og informasjons‐
tavle, og trykking av julekort i 2007. Det var ønskelig å tydeliggjøre kostnader forbundet med
støtte til fraksjonene, slik at det er blitt opprettet ny post kun for dette, post 7462. I og med at
hele budsjettsummen under post 7302 i 2008 var ment for fraksjonsstøtte, er både
budsjettsummen og kostnadssummen blitt flyttet til post 7462.
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Konto 7303 Elektronisk formidling
I 2007 dekket posten videreføring av aksjonsnettsiden ”Studentmakt”. I 2008 ble de laget ny
Studentparlamentsnettside (www.studentparlamentet.org), og posten 7303 skulle dekke
utgiftene i forbindelse med utarbeidelse og leie av serverplass. Posten viser stort overskudd,
da ingen faktura for utarbeidelse av nettside ble mottatt.

Konto 7304 Kunngjøring SP-valg
Posten dekker trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas to ganger i forbindelse med
studentparlamentsvalget. Tallet fra 2007 viser lavere utgifter enn i 2008 grunnet kun én gangs
utgivelse av valgbilaget i Universitas.

Konto 7320 Møtekostnader
Denne posten dekker mat‐ og drikkekostnader til Studentparlamentsmøter,
Studentutvalgslederforum (SULF‐møter) og eventuelt andre møter. Kostnadene har vært
høyere i 2008 enn i 2007 grunnet at det var arrangert ett møte mer høsten 2008 enn i 2007, og
det var ikke bestilt mat til det ene møtet i 2007 grunnet lavt oppmøte. Det er i tillegg blitt kjøpt
ny kaffetrakter og flere vannkokere for bedre forberedelser av møter.

Konto 7321 Arrangementskostnader
Posten dekker kostnader knyttet til arrangering av valgvake, julegløgg, pub‐til‐pub,
semesterstart ol. I 2008 har ikke pub‐til‐pub blitt arrangert grunnet økt fokus på ”Studenter og
rus”. Det er blitt deltatt på SiOs semesterstartarrangering sammen med Velferdstinget, i tillegg
til arrangering av valgvake og julegløgg. Videre er det blitt satset på studieveiledning ved
rapportskriving av en student. For dette ble det budsjettert med kr. 10 000, men honoraret har
kommet på kr. 8 000. I og med at honorar regnes som lønn, måtte det føres på en lønnspost,
5012. Derfor må disse postene ses i sammenheng med hverandre. Avviket mellom revidert
budsjett og reelle utgifter skyldes innkjøp av stativlerret og vaffeljern i desember 2008, dette
for bl.a. bedre arrangering av semesterstart neste år.

Konto 7322 HP-seminar
Posten 7322 dekker arrangering av Handlingsplanseminar og inkluderer midler til
overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. I 2007 var det flere deltagere enn i
2008 grunnet at Studentparlamentet besto av flere representanter, og i 2008 det var søkt og
mottatt midler fra frifond. Derfor høyere kostnader i 2007 enn i 2008.

Konto 7323 NSUs Landsting
I 2007 ble NSUs Landsting arrangert i Oslo. Vi har i den forbindelse hatt noen utgifter som
ikke var forutsatt. Kostnader i 2008 knytter seg til transportutgifter for noen av våre delegater
som ikke kunne dekkes av NSU grunnet for sen avklaring om reisemåte.
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Konto 7410 Kontingenter
Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs.
Arbeidsutvalget har deltatt på én konferanse i 2007. Organisasjonskonsulenten har deltatt på
tre kurs i løpet av 2008. Derfor større utgifter i 2008.

Konto 7415 Gaver
Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSU/AU,
VT/AU og SP/AU. Denne type utgifter varierer noe fra år til år. Det var flere utgifter i 2008 enn
budsjettert.

Konto 7460 ISU
Vi bevilger kr. 10 000 i støtte per semester til International Student’s Union. Tilskuddet
forutsetter innlevert budsjett og årsplan. I løpet av høsten 2008 har ISUs kostnader til trykk av
”The monthly moose” blitt dekket av UiO gjennom Studentparlamentets fristasjonsavtale, og
basisstøtten til ISU er dermed blitt lavere enn budsjettert. ISU har fått hjelp av oss til å søke
tiltakspenger fra Frifond.

Konto 7462 Fraksjonsstøtte
Se forklaring under post 7302 Informasjonsmateriell.

Konto 7463 Studentutvalgene
Se også forklaring under post 3730 Tilskudd fra UiO.
Hvert år overfører Universitetet i Oslo tilskudd til Studentparlamentet i Oslo for tildeling til
studentorganer på UiO. Midlene overføres fra SP til studentorganer etter godkjente søknader
og regnskaper.
I 2008 utgjorde støtten fra UiO kr. 81 500. Ved siden av støtten var det til gode kr. 113 751,37
fra de tidligere år.
Arbeidsutvalget hadde i 2008 innvilget kr. 119 789 til studentorganer, hvor av kun
kr. 66 782,29 ble utbetalt grunnet at prosjektene aldri var blitt gjennomført eller kvitteringer
ikke blitt oversendt. I 2009 har kr. 2 250 blitt utbetalt, men gjelder en søknad fra 2008. Pengene
er ført i 2009 og ikke 2008 grunnet sen oversendelse av kvitteringer. Det er også mulig at
kvitteringer for innvilgede søknader høsten 2008 ankommer i løpet av de første to månedene i
2009, og vil bli utbetalt da.
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Konto 7464 Velferdstinget i Oslo
Se forklaring under post 3730.

Konto 7500 Forsikringspremie
Posten dekker forsikring av data‐ og kontorutstyr på Villa Eika, samt reiseforsikring for
Arbeidsutvalget. Økningen i 2008 i forhold til 2007 skyldes at det også ble skaffet
reiseforsikring for organisasjonskonsulenten fra sommeren 2008, samt generell prisstigning.

Konto 7706 AU-disposisjon
SP‐AU disponerer denne kontoen. Utgiftene knytter seg i hovedsak til diverse utgifter som
ikke direkte dekkes av andre poster. Utgiftene i 2008 er nesten kr. 3 000 lavere enn budsjettert.
AU har spart penger.

Konto 7709 Aksjonskonto
Denne kontoen benyttes til prosjekter og aksjoner. Det er budsjettert med kr. 17 500 til slike
formål i 2008, men det har vært lavere aktivitet enn regnet med. I 2008 er det blitt arrangert
boligaksjon sammen med Velferdstinget i Oslo.

Konto 7722 SP Jubileum 2007
I 2006 ble det budsjettert med kr. 20 000 for denne posten. Midlene ble ikke brukt. De ble satt
av til 2007, men ført som brukte i 2006. Til 2007 ble det budsjettert med kr. 90 000 for denne
posten, for bl.a. trykking av bokverk. Det ble brukt litt over kr 15 000 det året. Differansen ble
ført som benyttet i 2007, men satt av til 2008. Det er ikke satt av noen midler i 2008 og ikke vil
bli i 2009, da det regnes med at de avsatte pengene fra de to tidligere årene vil kunne dekke de
antatte utgiftene som kommer. Jubileumsposten forventes endelig avsluttet i 2011. Pengene
holdes utenfor det ordinære budsjettet, og når det blir aktuelt å bruke dem vil AU komme
tilbake med budsjett for jubileet som en egen sak i SP.
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Vedtak: ”Ved votering ble regnskapet for 2008 godkjent.”
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SAK SP 028/09 REGLEMENTSENDRINGER
Jomar T. Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte kort økonomireglementet og de foreslåtte
forslagene, før det ble åpnet for spørsmål. Før voteringen orienterte Signhild Stave Samuelsen
fra Kontrollkomiteen om Kontrollkomiteens innstillinger. Det ble deretter åpnet for debatt.
Forslag fra Jomar Talsnes Heggdal (AU):
Stryk:
§ 3 Studentparlamentets leder
§ 3–1 Studentparlamentets leders oppgaver innad
d)
ha økonomiansvaret for Studentparlamentets budsjett
Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas.
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas (KK er dog litt skeptisk til å dele øverste
økonomiske ansvar).
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Forslag fra Jomar Talsnes Heggdal (AU):
Stryk inkludert alle underliggende paragrafer under § 4
§ 4 Økonomiske disposisjoner
Arbeidsutvalgets innstilling: Forslaget vedtas.
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

Det ble deretter votert over om økonomiske retningslinjer skal tas med i reglementet:
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Forslag fra Erik Schreiner Evans (SVL)
Reglement
§ 9-1 AUs kompetanse
Legg til etter første setning:
”Arbeidsutvalgets primærfunksjon er å gjennomføre og promotere Studentparlamentets politikk
og respektive vedtak.”
Arbeidsutvalgets innstilling: ingen innstilling.
Kontrollkomiteens innstiling: forslaget kan vedtas.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
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SAK SP 022/09 DELEGATVALGT TIL LANDSTINGET 2009
Heine Skipenes, leder i Studentparlamentet i Oslo, orienterte om Norsk Studentunionens
landsstyre, lederforum og landstinget. Det ble stilt spørsmål fra forsamlingen og diskutert om
antall varaer som kan velges til landstinget.
Stian Østland fremmet Jessie Poon, Martin Lerstang Mikkelsen og Kristine Jonassen som
representanter for MOSL til NSUs landsting med Lars Hemmingby, Stian Østland, Arash
Ghomi, Jon Anders Mjølnerød, Benedicte Westlund, Olav Gjønnes Tveten, Henriette W.
Lindvig og Malin Holm som varaer.
Marianne H. Rustberggard (JL) fremmet Jenny Nygaard, Marianne Høva Rustberggard og
Snimer Bhogal som delegater for Jus-Lista til NSUs landsting med Helge Blyberg, Miriam
Aakre og Ragnhild Kristensen som varaer.
Per Anders Langerød fra Sosialdemokratene fremmet Ingrid Aune, Emil Stoltenberg, Anne R.
Christensen og Anders Sondrup som delegater for Sosialdemokratene til Landstinget med Fride
Bysveen Lier, Khamsajiny Gunaratnam, Ole André Gjerde, Fredrik Refsnes, Mari-Helén
Varøy, Sigrid Kleiva Gramstad, Per Anders Langerød og Egil Heinert som varaer.
Marte Nubdal ble fremmet som delegat for HF-lista med Linn Hege Lauvseth og Thomas
André Syvertsen som varaer.
Erik Schreiner Evans og Øyvind Gjengaar ble fremmet som delegater for SV-lista til
Landstinget med Julie Ness, Heine Skipenes, Niclas Poulsen og Felix Omondi Osok som
varaer.
Sveinn Sandvik Svendsen fra RL fremmet Jørgen Myre, Asgeir Mortensen, Sveinn Sandvik
Svendsen og Alexander Bakos Leirvåg som delegater for Realistlista med følgende personer
som varaer: Aram Nikolai Andersen, Daniel Peder Dalsveen, Henning Vangli, Sivert Kronen
Hatteberg, Frank Olsen, Berit Østeby, Pejman Mansouri og Synnøve Knivsland.
Ingvild Skogvold, Thomas Tallaksen, Anders Rindal, Maren Johnsen og Olivia Salles ble
fremmet som representanter for Venstrealliansen med varaer Maziar Shabestari, Ingrid Tungen,
Victor Shammas, Johan A. Hafen, Solveig Tesdal, Stian Thoresen og Jens Kihl.
Sigve Reme Sand, Mari Djupvik og Ida Berg Johsen ble fremmet som delegater for Blå Liste
med varaer Christoffer Kjelsberg, Dag Josef Foss Alsvik, Karianne Strandskog, Svein Helge
Hansen, Åsmund Haugseth og Øystein Sundelin.
Daniel Heggelig-Rugaas, Jon Christian Brekke og Naomi I. Røkkum ble fremmet som delegater
for Liberal Liste til NSUs landsting med Thomas André Syvertsen, Øyvind Bjergo, Mathilde
Jacobsen, Sven Trygve Haabeth, Sten Ånnerud og Haakon Riekeles som varaer.
Vedtak: ”Ved votering ble kandidatene valgt.”
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SAK SP 024/09 MIDLER TIL SEMESTERSTART
Ingrid B. Kielland fra Arbeidsutvalget orienterte om saken, før debatt.
Tilleggsforslag fra Pejman Mansouri (RL), under forslag til vedtak avsnitt 2, linje 3:
”…dagtid, i samarbeid med studentforeningene og fagutvalgene.
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.”
Endringsforslag fra Jomar T. Heggdal (AU), under forslag til vedtak avsnitt 2, linje 4:
Endre rusforebyggende til alkoholfokusfritt.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt.”

SAK SP 027/09 ANTIDISKRIMINERINGSPRIS
Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget orienterte om saken, før det ble åpnet for spørsmål
og debatt.
Endringsforslag fra Ingrid Aune (SD), statutter, 1.avsnitt:
Stryke ordet ”enkeltpersoner”.
Vedtak: ”Ved votering falt forslaget.”
Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans (SVL), statutter, 1.avsnitt:
Andre setning: stryk alt etter komma.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

Vedtak: ”Ved votering ble saken som helhet vedtatt.”
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SAK SP 023/09

ORGANISERING AV STUDENTPARLAMENTETS
FADDERORDNING

Forslag fra Jomar T. Heggdal og Heine Skipenes fra Arbeidsutvalget:
AU får myndighet til å vedta innspill til styringsstruktur.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”
Forslag fra Marianne H. Rustberggard (JL):
Utsett saken til neste møte.
Vedtak: ”Ved votering ble forslaget vedtatt.”

EVENTUELT
Følgende forslag til reglementsendringer ble fremmet under møtet, og skal tas til votering på
neste Studentparlamentsmøte:
Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal fra Arbeidsutvalget
Forslag 1
Hvor: § 1.2
Type: Endring:
Forslag Endre ”representanter” til ”studenter”

Forslag 2
Hvor: § 5-2 Valgmåte
Type: Erstatning
Forslag:
Gammel tekst:
”Valg av Studentparlamentets representanter skjer ved to urnevalg. Det første er et valg kun til
Studentparlamentet, mens det andre er et preferansevalg av en representant til
Studentparlamentet og studentutvalget. Sistnevnte valg foregår fakultetsvis. Kravet om
urnevalg ved sistnevnte valg kan likevel fravikes ved enstemmighet i allmøtet.”
Forslag til ny tekst:
Primært: ”Valg av studentparlamentets representanter skjer ved urnevalg.”
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Sekundært: ” Leder av studentutvalgene representerer studentutvalgene i SP. Leder kan ikke
overdra stemmeretten til andre og dersom de ikke møter skal de anses som ikke valgt i forhold
til kravet om oppmøte i forhold til vedtaksdyktighet.”

Forslag 3
Hvor: § 9–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget
Type: Endring:
Forslag:
Endre fra ”tre” til ”to” og stryk ”internasjonalt ansvarlig”
Og
Endre:
Gammel tekst:
”Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være
representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets arbeidsutvalg.”
Forslag til ny tekst:
”Studentparlamentet velger to universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være
representert. En av disse er medlem av studentparlamentets arbeidsutvalg

Forslag 4
Hvor: § 9–5 Valgbarhet til Arbeidsutvalget
Type: Endring
Forslag:
Endre eksisterende teks til:
”Valgbare til AU er bare representanter som er innvalgt i studentparlamentet ved siste valg”

Forslag 5
Hvor: §10 studentparlamentets faste komiteer
Type: styrkning/ endring
Forslag:
Primært: Stryk hele kapittelet
Sekundært: Endre antall representanter fra 8 til 4 i internasjonal komite og stude- og
forskningskomiteen
Tillegg/ny § 10.1. ”Studentparlamentet kan på konstituerende møte velge å ikke nedsette en
eller flere av komiteene for den neste perioden.”
Endre 10. 4 til:
Ny tekst:
”Leder av komiteene er den i AU som har ansvaret for komiteens saksområde”
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Endringsforslag til regelsamling fra Sveinn Sandvik Svendsen (RSU) og Stian Østland (AU):
Forklaring:
z Strykes
z Legges til
1. Generell endring:
Endre alle forekomster av «SFK» eller «Studie- og forskningskomiteen» til henholdsvis
«SULF» eller «Studentutvalgenes lederforum» i hele regelsamlingen.
I «REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET I OSLO»:
2. Endre:
§ 6–8 Valg av representanter til Velferdstinget
Studentparlamentet skal velge representanter til SiOs Velferdsting. Representantenes
funksjonstid følger Velferdstinget.
til:
§ 6–8 Valg av representanter til Velferdstinget
Studentparlamentet skal velge representanter til SiOs Velferdsting, med unntak av to
representanter som velges av SULF. Representantenes funksjonstid følger Velferdstinget.
3. Endre:
§ 9–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet,
og begge kjønn skal være representert. Studentparlamentet velger så
leder, internasjonalt-nasjonalt ansvarlig og studie- og forskningsansvarlig
blant disse. Arbeidsutvalget konstituerer en nestleder blant
arbeidsutvalgsmedlemmene.
Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og
begge kjønn skal være representert. Begge disse er medlemmer av
Studentparlamentets arbeidsutvalg.
til:
§ 9–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet,
og begge kjønn skal være representert. Studentparlamentet velger så
leder, internasjonalt-nasjonalt ansvarlig og studie- og forskningsansvarlig
blant disse. Arbeidsutvalget konstituerer en nestleder blant
arbeidsutvalgsmedlemmene.
Studentparlamentet velger én Universitetsstyrerepresentant for to år. Begge kjønn må være
representert blant Universitetsstyrerepresentantene. Første året av sin valgperiode arbeider
en representant fulltid og er medlem av arbeidsutvalget. Andre året innehar den 35 %
stilling.
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4. Endre:
§ 9–3 Hovedarbeidsområder for Arbeidsutvalgets medlemmer
Hovedarbeidsområdene til AU-medlemmene er knyttet opp mot universitetssaker
og NSUs virksomhet.
til:
§ 9–3 Hovedarbeidsområder for Arbeidsutvalgets medlemmer
Hovedarbeidsområdene til AU-medlemmene er knyttet opp mot universitetssaker
og NSUs virksomhet, samt administrasjon av saker til Studentparlamentet og dets komiteer.
5. Endre:
§ 10–2 De enkelte komiteer
Studentparlamentet velger på konstituerende møte medlemmer til følgende
saksforberende komiteer.
a) 8 medlemmer med vara velges til Studie- og forskningskomiteen.
b) 8 medlemmer med vara velges til Internasjonal komité. ISU kan oppnevne en
observatør til Internasjonal komité.
c) 4 medlemmer med vara velges til Likestillingskomiteen.
så teksten lyder:
§ 10–2 De enkelte komiteer
Studentparlamentet oppretter på konstituerende møte følgende saksforberende komiteer.
a) Studentutvalgenes ledere har i kraft av sitt verv plass i Studentutvalgenes lederforum
(SULF).
b) 8 medlemmer med vara velges til Internasjonal komité. ISU kan oppnevne en observatør
til Internasjonal komité.
c) 4 medlemmer med vara velges til Likestillingskomiteen.
6. Stryke hele:
§ 10–4 Valg av komitéledere
For komiteene i § 10–2 velges det to komitéledere samlet. Blant de valgte
komitélederne velger Studentparlamentet hvem som skal lede den enkelte komité.
Blant disse bør begge kjønn være representert. For likestillingskomiteen er
Likestillingspolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget leder.
og sette inn:
§ 10–4 Komitéledere
Studie- og forskningsansvarlig er leder for Studentutvalgenes lederforum (SULF), mens
Internasjonalt ansvarlig er leder for Internasjonal komité. For likestillingskomiteen er
Likestillingspolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget leder.
7. Legge til:
§ 10–6 Komiteenes kjønnsmessige fordeling
Minst en tredjedel av medlemmene, herunder regnes leder, i hver av komiteene
nevnt i § 10–2 skal være fra det underrepresenterte kjønn.
dette:
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§ 10–6 Komiteenes kjønnsmessige fordeling
Minst en tredjedel av medlemmene, herunder regnes leder, i hver av komiteene
nevnt i § 10–2 skal være fra det underrepresenterte kjønn. Dette gjelder ikke SULF.

I «Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Arbeidsutvalg»
8. Endre § 1-2 Definisjoner punkt fire fra:
z

Med Studie- og forskningskomiteen menes Studentparlamentets faste komité for
universitetspolitiske saker.

z

Med SULF menes Studentutvalgenes lederforum, Studentparlamentets faste komité for
Universitetspolitiske saker.

til:

9. Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets faste komiteer
Endre § 1-2 Definisjoner punkt fire fra:
z Med SFK menes Studentparlamentets Studie- og forskningskomité.
til:
z Med SULF menes Studentutvalgenes lederforum, Studentparlamentets faste komité for
Universitetspolitiske saker.
10. Endre siste avsnitt i:
§ 1–9 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett
(...)
Den enkelte komité bør velge nestleder og sekretær blant komiteens medlemmer.
til:
§ 1–9 Møterett og -plikt, tale- og forslagsrett
(...)
Den enkelte komité bør velge nestleder og sekretær blant komiteens medlemmer. I SULF
opptrer AU som sekretærer.
11. Stryke (pga. sovende paragraf):
§ 1–16 Praktiske oppgaver
Komiteene forutsettes å avlaste Studentparlamentets Arbeidsutvalg med særlig
arbeidskrevende praktiske oppgaver Arbeidsutvalget er pålagt å utføre av
Studentparlamentet, på oppfordring fra Arbeidsutvalget.
Alternativt legge til:
§ 1–16 Praktiske oppgaver
Komiteene forutsettes å avlaste Studentparlamentets Arbeidsutvalg med særlig
arbeidskrevende praktiske oppgaver Arbeidsutvalget er pålagt å utføre av
Studentparlamentet, på oppfordring fra Arbeidsutvalget. Dette gjelder ikke SULF.
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I «Reglement for Studentparlamentet i Oslo»:
12. Stryke:
§ 3−4 Stemmerett
Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets
møter. SP-SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. Dersom representanten ikke
kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter.
13. Endre § 6-8 i ”Reglementet for Studentparlamentet i Oslo” til:
§ 6-8
Valg av representanter til Velferdstinget
Studentparlamentet skal velge representanter til SiOs Velferdsting, hvorav to skal være
innstilt av SULF.
14. Legge til i § 2-1, nytt kuplepunkt:
”Med SULF menes Studentutvalgenes lederforum, Studentparlamentets faste komité for
Universitetspolitiske saker.”

Slutt kl. 21.15

Referent
Natasa Duric
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