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REFERAT FRA MØTE 01/10 I STUDENTPARLAMENTET I OSLO 
 
Sted:  Rådssalen i 10.etg. i Administrasjonsbygningen 
Tid: 21.januar 2010, kl.17.07 – 20.37 
 
 
 
Det teologiske fakultet: 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 16    Signhild Stave Samuelsen (GL)  
Nr. 32    Lars Hemmingby  (TSU)  
 
 
Det medisinske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 7  vara  Ingunn Molven  (S.MOT)  (til kl.19.00) 
Nr. 11    Jon Christian Brekke  (LL) 
Nr. 22    Martin Lerstang Mikkelsen (S.MOT)  
 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 10    Helena Lauvrak  (SD)  
Nr. 31    Usman Ahmad Mushtaq (MSU)    valgprotokoll ikke levert 
 
 
Det odontologiske fakultet 
Følgende representant var ikke tilstede: 
Nr. 34    Maziar Shabestari  (OSU)     
 
 
Det humanistiske fakultet 
Følgende representant var tilstede: 
Nr. 30    Johan Erik A. Tunsestam (HFSU)  (fra kl.17.20) 
 
Følgende representant var ikke tilstede: 
Nr. 14    Jan Erik Skretteberg  (VBL)  
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Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 1    Ingvild Reymert  (VA)   (til kl.18.55) 
Nr. 4    Magnus Nystrand  (Stud. Ak.)   
Nr. 6    Kåre Sagård   (BL)    
Nr. 9    Erik Schreiner Evans  (HumSam)  (til kl.20.22) 
Nr. 13    Thomas Tallaksen  (VA)     
Nr. 24    Magnar Grønvik Müller (Stud. Ak.)  (til kl.20.20) 
Nr. 26  vara  Nicklas Poulsen  (HumSam)  (til kl.20.22) 
Nr. 27    Ida Sellereite Fjell  (VA)  
Nr. 33    Knut Ulsrud   (SVSU)  (fra kl. 17.20) 
 
Følgende representanter var ikke tilstede: 
Nr. 2    Per Anders T. Langerød (SD)  
Nr. 8    Amund Hamnes Aaberge (VA) 
Nr. 18    Giti Carli Mohn  (VA) 
   
 
Det juridiske fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 5    Johan Vorland Wibye  (JL) 
Nr. 17    Charlotte Nordbakken (JL) 
Nr. 19    Anders S. Sondrup  (SD)   (til kl.20.19) 
Nr. 21    Benedichte Limmesand (BL) 
Nr. 25    Trygve Harlem Lonsedahl (SD)  
Nr. 35    Kjetil Wick Sætre  (JSU) 
 
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 3  vara  Johan Myhre   (RL)   (fra kl.17.13) 
Nr. 12    Aram Nikolai Andersen (RL)   
Nr. 28    Daniel Peder Dahlsveen (RL) 
Nr. 29    Torkil Vederhus  (MNSU)  
 
Følgende representant var ikke tilstede: 
Nr. 20    Synnøve Knivsland  (RL)  
Nr. 23    Muisha Shekobe Balingene (VA)  
 
 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Følgende representanter var tilstede: 
Nr. 15  vara  Magnus Lysberg  (Stud. Ak.) 
Nr. 36    Inger-Lise Magnussen (UVSU)  
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Til stede var også:  
 
Fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg:         
Mari Helén Varøy      
Julie Ness        
Kim Orlin Kantardjiev      
Anders Venner Rindal       
Mari Olsen Mamre 
 
Fra SiOs Hovedstyret:     Fra Kontrollkomiteen: 
Fredrik Refsnes      Daniel Heggelid-Rugaas  
        
Fra Velferdstinget i Oslo:     Fra Universitas: 
Mari Berdal Djupvik      Anders Mathias Johansen 
Even Aleksander Hagen     Anna Werenskjold 
 
 
  
   
Ved opprop kl. 17.07 var det 23 representanter til stede og møtet kunne settes.  
 
 
 
 
SAK SP  001/10 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 
 
Vedtak:  
Ordstyrer: Christer Gulbrandsen 
Referent:  Natasa Duric 
 
 
 
SAK SP  002/10 GODKJENNING  AV INNKALLING 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
 
 
SAK   SP  003/10 GODKJENNING AV DAGSORDEN 
Følgende saker ble foreslått lagt til dagsorden: 
 
SAK  SP  012/10  Valg av varaer til Velferdstinget 
SAK  SP  013/10  Endring av datoer for Studentparlamentsmøter 
 
Vedtak: Sakene ble lagt til dagsorden. 
 
 



 4 

Følgende dagsorden ble foreslått: 
 
SAK SP  001/10  Valg av møteledelse og referent 
SAK  SP  002/10  Godkjenning av innkalling 
SAK  SP  003/10  Godkjenning av dagsorden 
SAK  SP  004/10  Godkjenning av referat 
SAK  SP 005/10  Godkjenning av valgprotokoll 
SAK  SP 006/10  Orienteringer 
  
  
SAK  SP  007/09  Ettergodkjenning av oppnevninger 
SAK  SP  008/09  Valg av studentrepresentanter til komiteer 
SAK  SP 009/09  Høringssvar til Strategisk plan for UiO 2010-2010 
SAK  SP  010/09  Høring: prinsipprogram NSO 
SAK  SP  011/09  Høring: navn ny studentorganisasjon 
SAK  SP  012/09  Valg av varaer til Velferdstinget 
SAK  SP  013/09  Endring av datoer for Studentparlamentsmøter 
  
      Eventuelt 
 
   
Vedtak: Dagsorden ble godkjent. 
 
 
 
SAK  SP  004/10 GODKJENNING AV REFERAT 
Referat fra møte 09/09 i Studentparlamentet i Oslo, 12.november 2010. 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
 
 
SAK  SP  005/10 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLL 
Daniel Heggelid-Rugaas fra Kontrollkomiteen orienterte om valgprotokoller fra fakultetene HF, 
SV og MED. 
 
 
Valgprotokoll fra valgkretsen Det humanistiske fakultet 
Ingen kommentarer fra Kontrollkomiteen. 
 
Kontrollkomiteens innstilling: Valget godkjennes. 
 
Vedtak: ”Valget ble godkjent.” 
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Valgprotokoll fra valgkretsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Daniel Heggelid-Rugaas fra Kontrollkomiteen orienterte om manglene/feilene på protokollen. 
 
Kontrollkomiteens innstilling: Valget godkjennes ikke. 
 
 
Forslag fra Mari Helén Varøy (Arbeidsutvalget): 
Representanten fra SVSU innvilges fulle rettigheter på SP-møte.” 
 
Forslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam): 
Knut Ulsrud gis stemmerett. 
 
Det ble votert under ett på disse to forslagene: 
 
Vedtak: ”Forslagene ble vedtatt.” 
 
Mangler/feil i valgprotokollen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet rettes opp og leveres til 
Kontrollkomiteen før neste Studentparlamentsmøte. 
 
 
Valgprotokoll fra valgkretsen Det medisinske fakultet 
Daniel Heggelid-Rugaas fra Kontrollkomiteen orienterte om at det nylig er blitt oppdaget at 
representant fra valgkretsen Det medisinske fakultet har møtt på noen av 
Studentparlamentsmøtene i Studentparlamentet 09-10, men at valgprotokollen ikke har blitt 
innlevert. 
 
Kontrollkomiteens innstilling: Med bakgrunn i at valgprotokoll fra Medisinsk studentutvalg 
ikke har blitt innlevert, kan ikke representanten Usman Rushtaq innvilges stemmerett. 
 
Vedtak: ”Kontrollkomiteens innstilling vedtas.” 
 
Studentutvalget ved Det mediniske fakultet skal levere valgprotokoll til Studentparlamentets 
Kontrollkomité før neste SP-møte. 
 
 
 
SAK  SP  006/10 ORIENTERINGER 
Mari Olsen Mamre fra Arbeidsutvalget informerte kort om årsaken til manglende orientering til 
dette møtet. 
 
Den nyvalgte leder fra Velferdstinget i Oslo, Mari Berdal Djupvik, presenterte seg. 
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SAK  SP  007/10 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER  
Studentparlamentets Arbeidsutvalg 09-10 har: 
 
- på Arbeidsutvalgsmøte 30. november 2009 oppnevnt Sigve Reme Sand, Benedichte 

Limmesand og Kåre Sagård som vararepresentanter for Blå liste til Velferdstinget 2010, 
Ørjan Skår som vara for HumSam-lista og Kristine Jonassen som vara for S.MOT.  

 
- på Arbeidsutvalgsmøte 30. november 2009 oppnevnt Julie Ness som 3.vara for 

studentrepresentanter i Studiekomiteen, Muisha S. Balingene, Ingvild Reymert og Henriette 
Lindvig frem til 1.juli 2010.  

 
- på Arbeidsutvalgsmøte 16. desember 2009 oppnevnt Julie Ness som studentrepresentant til 

UBs webredaksjon. 
 

 
 

Forslag fra Arbeidsutvalget: 
Oppnevningene ettergodkjennes. 
 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
 
SAK  SP  011/10 HØRING: NAVN NY STUDENTORGANISASJON 
Mari Helén Varøy fra Arbeidsutvalget orienterte om høringen, før det ble åpnet for spørsmål og 
votering. 
 
 
Forslag fra Arbeidsutvalget: 
Studentparlamentet ved Univeristetet i Oslo, NSU Oslo, takker for muligheten til å svare på 
høring om navn på den nye studentorganisasjonen. NSU Oslo synes kriteriene som er lagt til 
grunn for valg av navn er gode og har ingen tilføyninger til disse. NSU Oslo ønsker at  Norsk 
studentorganisasjon (NSO) skal bli navnet på den nye nasjonale studentorganisasjonen. Dette 
fordi navnet allerede er godt kjent internt i begge organisasjonene, det er et lett navn å huske og 
er det forslaget som best beskriver organisasjonen. Ved bruk at navn lokalt er også navnet lett å 
bruke ved at Studentparlamentet kan bruke NSO UiO.   
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
 
Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, holdt kort foredrag om Strategisk 
plan for UiO 2010 – 2020, før det ble åpnet for spørsmål. 
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SAK  SP  009/10 HØRINGSSVAR TIL STRATEGISK PLAN FOR UIO 2010-2020 
Anders Venner Rindal fra Arbeidsutvalget innledet kort om høringen fra UiO og Arbeids-
utvalgets forslag til høringssvar. Arbeidsutvalget redegjorde deretter for egne dissenser, før det 
ble åpnet for debatt. 
 
 
Dissen fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 11-14: 
Avsnittet strykes. 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), etter linje 14: 
Etter linje 14: ”...brukere av tjenester.”: 
Studentvirksomheten ved UiO utgjør grunnlaget for universitetets eksistens, og må ses på som en 
ressurs.  

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), linje 37-45 erstattes med: 
Norsk og nordisk arbeidsdeling er en lenge varslet politikk fra sentrale myndigheter. UiO bør 
være i forkant og høyne innsatsen for å utrede mulige alternativer. I prosessen er det viktig at vi 
er bevisste når det gjelder hvilke fagområder vi ønsker å ha konsentrert hos oss og hvilke vi 
ønsker å samarbeide med andre om. I tillegg er det viktig å tenke på hvilke læringssteder vi 
ønsker å samarbeide med. Studentparlamentet ser det som naturlig at diskusjonen om hvilke 
områder vi ønsker å ha konsentrer hos oss og hvilke vi ønsker å samarbeide med andre om, så 
langt som mulig, gjenspeiler dagens faglige prioriteringer.  
 
(og flyttes til De andre institusjonene og UiOs ambisjoner, linje 98)   

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Dissen fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 46-59 erstattes med: 
Den komplementære rollen privat sektor kan spille i utviklingen av UiO er viktig. UiO bør 
tilstrebe en naturlig balanse mellom offentlig og privat kapital, med hovedvekt på det første. At 
UiO satser på å profesjonalisere forholdet til private donorer er et skritt i riktig retning. At 
private personer stiller kapital til rådighet viser akademias betydning i hele samfunnet, ikke kun 
det offentlige, og UiO bør utnytte alle inntektskilder med gode etiske retningslinjer og en 
profesjonell tilnærming. Det vesentlige er hvordan man plasserer disse midlene. Et forslag er å 
kanalisere midlene inn mot kortere satsninger slik at man unngår risikoen for bortfall. 

 
Ved votering falt forslaget. 
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Endringsforslag fra Johan V. Wibye (JL), linje 53-59: 
Punkt 53 fra og med ”Mange av…” til og med 59 strykes. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Benedichte Limmesan (BL), linje 57-59: 
Hvis ikke dissens til Mari Mamre blir vedtatt ønsker vi å slette setningen om Olav Thon, da dette 
er et dårlig eksempel. 
 
Det ble ikke votert over dette forslaget ettersom forslaget ovenfor fra Johan Wibye ble 
vedtatt. 
 
 
Dissen fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 78-82 erstattes med: 
Det er grunn til å være kritisk til Verdensbankrapportens relevans for UiO når man ser 
dokumentet over ett. Spesielt kan det påpekes at rapporten ser universitetet for isolert fra det 
øvrige samfunn, og samfunnsoppdraget som spiller en sentral rolle i høringsdokumentet er 
fraværende. Noen hovedkonklusjoner bør UiO allikevel ta inn over seg i strategiarbeidet. 
Rapporten skisserer tre karakteristikker for suksess: Konsentrasjon av talent, rikelig tilgang på 
ressurser og riktig ledelsespolitikk. Sammensetningen av de tre er det som er utslagsgivende. 
Dette bør være fokus i strategiarbeidet. ”Viktige er mulighet til å velge de høyest kvalifiserte 
studenter og ansatte. En undersøkelse fra 2007 blant europeiske universitet fant en invers 
korrelasjon mellom størrelsen på internt rekruttert arbeidskraft og forskningskvalitet. De med 
høyest ”innavl” hadde lavest resultater på forskningssiden”. I tillegg bør UiO følge rapportens 
anbefalninger om mer strategiske samarbeid på både forsknings- og undervisningssiden og helst 
en kombinasjon av disse. 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Endringsforslag fra Kåre Sagård (BL), linje 83-85: 
Flytte til linje 10, da det ikke passer inn i den politiske diskusjonen der det er plassert. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Dissen fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 87-92: 
Strykes. 

 
Ved votering falt forslaget. 
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Tilleggsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), forslag nr. 6: 
(det bør legges til et avsnitt om studenters fysiske arbeidsmiljø som enten kan settes etter 
avsnittet om trakassering, linje 115 - 121, eller sammen med dette etter en egen overskrift - 
forslagsstiller lar AU stå fritt til å sette avsnittet hvor de vil, forutsatt at det kommer inn, men 
presiserer at en egen arbeidsmiljø-overskrift sender tydeligere signaler) Studentparlamentet 
ønsker et minstemål på antallet studenter per grupperom og lesesalplass på alle fakultet som 
ikke bør overskride hhv. 20 og 5. All fremtidig utbygging bør ta hansyn til minstemålene. Videre 
bør alle eksisterende grupperom og lesesaler gjennomgå en oppdatering til en felles 
minstestandard for å bedre studentens fysiske arbeidsmiljø.  

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Torkil Vederhus (MNSU): 
Endre forslag 6 til Martin Mikkelsen til ”Studentparlamentet ønsker (…) på alle fakultet. All 
fremtidig (…)”. Dvs. stryke de konkrete kravene til minstemål. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), linje 153: 
Etter ”amerikanske eliteuniversiteter3” 
Noe som gjør at vi stiller spørsmålstegn ved argumentasjonsrekken. 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Endringsforslag fra Julie Ness (Arbeidsutvalget), erstatt linje 156-157 med: 
”Det står mye bra i dokumentet om internasjonalisering og rekruttering av internasjonale 
studenter og forskere, men økt utveksling av både studenter og forskere nevnes omtrent ikke i 
hele dokumentet, noe vi regner med at er en ren glipp. Det må være et uttalt mål  for 
Universitetet å øke antall studenter som drar på utveksling og forskningsopphold i utlandet. 
Studentparlamentet ønsker et sterkere fokus på utveksling. Sammen med et økt fokus på 
utveksling bør informasjonen blir bedre og lettere tilgjengelig, og prosessen rundt 
ettergodkjenning forenkles. Videre bør muligheten utveksling over flere semestre enn ett 
vektlegges.” 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Julie Ness (Arbeidsutvalget), linje 163-164: 
Stryk setningen som starter med ”Strategiske parnterskap” på linjenummer 163-164. 

 
Ved votering falt forslaget. 
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Tilleggsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), etter linje 170: 
Etter ”amerikanske eliteuniversiteter3” 
Noe som gjør at vi stiller spørsmålstegn ved argumentasjonsrekken. 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Julie Ness (Arbeidsutvalget), linje 165: 
Inn i linjenummer 165 etter ”… språkkompetanse hos studentene”:  
Det må være gode rutiner for innhenting av informasjon om kvaliteten på de enkelte 
utvekslingsavtalene, blant annet gjennom evalueringer fra studenter som har vært på utveksling.  

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam-lista), linje 174: 
Legg til: ”Videre ser vi det som problematisk at UiOs boliggaranti for internasjonale studenter 
legger beslag på en urimelig stor del av SiOs boligmasse. Universitetet bør i framtida la en 
vesentlig større del av ansvaret for oppfyllelsen av sin egen boliggaranti.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Kåre Sagård (BL), linje 175-180: 
Stryke hele avsnittet, da dette ikke utdypes nærmere. 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Dissens fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget): 
Ønsker følgende tekst inn i dokumentet: ”UiO blir aldri bedre enn menneskene som arbeider og 
studerer ved institusjonen. De globale universitetsrangeringene viser i større grad forsknings-
messig styrke enn kvalitet i utdanningen. TIMES og ARWA er to av de mest velrennomerte 
rangeringer. Studentparlamentet vil ikke støtte en ukritisk strategi for å stige på rangeringer da 
disse underminerer undervisningskvaliteten som er vanskeligere å måle. Allikevel er slike 
rangeringer unektelig viktig når intrenasjonale studenter og ansatte vurderer sitt valg av 
utdanningssted. En strategi som sikter mot høy plassering på et utvalg slike ved å finne hvor 
universitetet har sammnfallende prioriteringer vil derfor være et ledd i en rekrutteringsstartegi. 
Rangeringene ivaretar ofte vitenskapelig ansattes vurderinger og vil dermed naturlig spille en 
rolle i rekruttering av internasjonalt ansatte. Det er vanskelig for UiO å tilby internasjonalt 
konkurrerende lønninger og privelegier pga. sentralt fastsatte lønnsoppgjør. Faglig styrke og 
institusjonens omdømme blir i så måte desto viktigere. En tilnærming til de mest kjente 
rangeringer vil derfor kunne være å anerkjenne deres rolle som rekrutteringsstrategi og som en 
forlengelse av dette vurdere om det er hensiktsmessig at deres parametre er sammenfallende med 
universitetets mål og strategi. Mål om flere gode internasjonalt ansatte og studenter er et 
eksempel på sammenfallende politikk som både bidrar til bedre rangeringer og muligens som 
resultat av dette letter arbeidet med rekruttering. UiO kommer dårlig ut i eksterne evalueringer 
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når det gjelder rekruttering av topp ansatte. Det vil fremover være nødvendig med offensive 
planer for hvordan UiO rekrutterer sine ansatte. Oppsøkende aktivitet er en rekrutteringsstrategi 
flere av verdens ledende universitet og andre benytter. Samtidig vil man kunne markedsføre 
UiOs utdanninger bedre. En plan for rekruttering bør innebærer oppsøkende rekruttering og 
tydelig markedsføring av institusjonen internasjonalt så vel som nasjonalt.” 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam-lista), etter linje 189: 
”Et asv UiOs største komparative fortrinn på globalt nivå, er det det breie samarbeidet 
universitetet har med akademiske miljøer i Sør. Internasjonale unviersitetsarrangeringer er et nytt 
fenomen som i svært liten grad anerkjenner slike samarbeid. Rangeringene bærer også preg av 
fortsatt å være målinger basert på kriterier av svært varierende relevans. Videre er det bare et 
mindretall av utdanningsinstitusjonene i verden som i det hele tatt blir vurdert. Vi tror 
universitetet på sikt vil gjøre det bedre på slike rangeringer ved å fokusere på sine fortrinn heller 
enn eksternt definerte og varierende kriterier. Hør rangering bør derfor ikke være et mål i seg 
selv for UiO de neste ti år.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra Internasjonal komitee: 
Inn som siste avsnitt i delen som omhandler ”Utveksling og internasjonalisering”: 
Universitetet har et samfunnsansvar, men dette begrenser seg ikke bare til Norge. UiO bør gå 
foran i sitt solidaritetsarbeid, blant annet gjennom å arbeide for en utvidelse av kvoteordningen, 
samt samarbeidet med nettverket Scholars At Risk. Videre er det ønskelig at UiO oppfordrer til 
student- og forskermobilitet med land i Sør, i tillegg til land i vesten.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Dissens fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 236-239: 
Stryke linjene. 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Dissens fra Anders Rindal (Arbeidsutvalget), linje 240-245: 
Stryke linjene. 
 
Ved votering falt forslaget. 
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Dissens fra Anders Rindal (Arbeidsutvalget), linje 262-263: 
Stryke setningen. 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Endringsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), linje 262: 
Et ”godt mål” til ”et ”minstemål”. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), linje 267: 
Llinje 267: for å hindre forveksling med eksisterende fadderordning ved studieoppstart, foreslås 
endring av ”fadderordning ” til mentorordning. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam-lista), linje 276: 
Endre ”elektronisk” til ”på podcast eller tilsvarende”. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam-lista), linje 283: 
Endre ”årlig” til ”jevnlig”. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
 
Dissens fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), etter linje 288: 
Legge følgende kapittel inn i teksten: 
 
”Bedre dialog med arbeidslivet 
 
UiO har mye å tjene på bedre dialog med næringslivet og offentlig sektor utenfor departement. 
Dette gjelder både innen studier, forskning og finansiering. Et konkret grep UiO kan gjøre er å 
opprette et arbeidslivspanel bestående av relevante personer fra forskjellige deler av næringslivet 
og offentlig sektor kan sammen bistå universitetet i oppbyggelse av relevante grader, utstrakt 
bruk av praksisplasser, veilede og samarbeid i områder det er ønskelig med felles finansiering 
samt forskningssamarbeid. Et slikt grep vil kunne ivareta to av strategiprosessens målsettinger, å 
gjøre UiO til et bedre universitet samt bedre ivareta sitt samfunnsoppdrag.  
 
Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv er viktig for å øke kvaliteten i utdanning. Et mer 
formalisert samarbeid mellom utdannings- og arbeidsliv ved utvikling av nye og eksisterende 
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studietilbud vil styrke studienes relevans overfor arbeidslivet og virke kvalitetsfremmende. 
Eksempelvis finnes et formalisert samarbeid mellom 6 universitet og høyskoler og Statoil, 
Finnmark fylkeskommune og Hammerfest fylkeskommune kalt Energicampus. Energirelatert, 
skreddersydd høyere utdanning i tilknytning til Statoils industrianlegg. Det finnes også 
eksempler på UiO med samarbeid mellom utdanningsetaten i hovedstaden, Universitetet i Oslo 
ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og StatoilHydro.  
 
For UiO kunne flere slike samarbeid være interessant innen de mer praktiske fagene, 
eksempelvis realfag.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Johan Tunestam (HFSU.), dissens til Mari Mamre: 
Etter ”innen” endre til: ”alle de ulike fagene, i den grad det lar seg gjennomføre i praksis.” 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam-lista), linje 294-296: 
Stryk f.o.m. linje 294 t.o.m. linje 296. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Dissens fra Mari Helén Varøy (Arbeidsutvalget), linje 294: 
Stryke første setning i bombepunktet. 
 
Det ble ikke votert over forslaget grunnet at forslaget ovenfor fra Erik Schreiner Evans ble 
vedtatt. 
 
 
Dissens fra Anders Rindal (Arbeidsutvalget), etter linje 299: 
Legge til følgende punkt: 
”Ex-phil og ex-fac tar vekk 20 studiepoeng fra en grad som mangler nok studiepoeng til å 
fungere som en selvstendig grad. UiO bør vurdere å fjerne disse fagene fra graden hvis man 
velger å fortsette med dagens gradstruktur.” 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Endringsforslag fra Anders Rindal (Arbeidsutvalget.) til dissens fra Mari Mamre og Anders 
Rindal (Arbeidsutvalget) på linje 300: 
Endre ”det å studere et fag” til ”å rekruttere til master”. 

 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
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Dissens fra Mari Mamre og Anders Rindal (Arbeidsutvalget), linje 300: 
Legge til følgende punkt: 
”I de tilfellene der en bachelorgrad ikke har noen funksjon utover det å studere et fag bør det 
vurderes å legge ned tilbudet for å heller tilby årsenheter og integrerte fem-årige grader.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Dissens fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), linje 301: 
Legge til følgende punkt:  
”Større samarbeid med arbeidslivet i sammensetningen av graden og selve bacheloroppgaven.” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra Magnus Nystrand (Studentaksjonen), etter linje 301: 
Det bør innføres forsøksordning med 4-årig bachelorgrad 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.), etter linje 328: 
Den samme tendensen sees også i UiOs samarbeide med eksterne aktører. Som i 
sykehussammenslåingen og omleggingen av undervisning på det medisinske fakultetet, er det 
viktig at UiO sentralt er tidlig ute som premissleverandør og presser på, både som en garantist 
for studentene med tanke på arbeidsmiljø og faglige ivaretakelse, men også ut fra egne interesser, 
slik at ikke fakultetene i alle sammenhenger bare føyer seg etter de store aktørene. Velger UiO å 
bruke eksterne konsulenter til å lede deres del av slike sammenslåinger, må disse være 
forskjellige fra de eksterne aktørenes for å sikre uheldige dobbeltroller. 

 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Dissens fra Mari Mamre (Arbeidsutvalget), etter linje 344: 
Legge til følgende punkt:  
” Et arbeidslivspanel som skal bistå UiO i å utvikle bachelorgraden og mer relevant utdanning” 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Ved votering ble saken som helhet enstemmig vedtatt. 
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Forslag fra Martin Mikkelsen (S. MOT.): 
Høringsuttalelsen burde gjennomgå en språkvask. AU stilles fritt til å gjøre språklige endringer 
forutsatt at de ikke rokker ved dokumentets intensjon. Forslagsstiller stiller egne notater til 
disposisjon for AU 
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
 
SAK  SP  010/10 HØRING: PRINSIPPROGRAM NSO 
Saken ble innledet av Kim Kantardjiev fra Arbeidsutvalget. Ordet ble deretter gitt til Julie Ness 
fra Arbeidsutvalget for nærmere forklaring av hennes endringsforslag. 
 
 
Endringsforslag fra Erik Schreiner Evans (HumSam), avsnitt 4: 
Stryk 4.avsnitt på side 2. 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Ingunn Molven (S.MOT.), legge til nytt avsnitt mellom 9. og 10. avsnitt: 
Videre bør prinsipplanen ha et eget punkt om miljøperspektiv, der ambisjoner om grønne 
utdanningsinstitusjoner uttrykkes eksplisitt. 
 
Ved votering falt forslaget. 
 
 
Tilleggsforslag fra Internasjonal komité, på side 3, før avsnittet som starter med “Avslutningsvis 
mener SP…”: 
Delen som omhandler internasjonale problemstillinger og mobilitet bærer preg av hastverk. En 
del av de prinsippene som nevnes i linjenummer 386-393 gjelder ikke spesifikt et udefinert 
internasjonalt område, men også nasjonalt og virker dermed noe malplassert. Videre er det en 
sammenblanding av studentsolidaritet og studentmedvirkning i internasjonale og overnasjonale 
prosesser. Deltakelse på internasjonale/europeiske konferanser og møter gjøres ikke av 
solidaritetshensyn, men fordi NSO vil ha en egennytte av deltakelse i disse foraene. Mye 
nasjonal utdanningpolitikk skjer som et resultat av prosesser som skjer internasjonalt, her er det 
verdt å nevne spesielt Bologna-porsessen og Lisboa-konvensjonen. Det å få norske prinsipper for 
høyere utdanning på dagsorden internasjonalt er viktig for å styre hvilken utvikling vi vil ha både 
internasjonalt og i Norge. Selvsagt skal også NSO arbeide med solidaritetsarbeid, men det bør 
komme i eget avsnitt, og være fokusert på de områdene der NSO har noe å bidra med.  
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
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Tilleggsforslag fra Internasjonal komité, på side 3, før avsnittet som starter med “Avslutningsvis 
mener SP…”: 
Videre tar ikke avsnittet om "studentmedvirkning i internasjonale prosesser" tak i de store 
problemstillingene internasjonalt, som privatisering av høyere utdanning og inkluderingen av 
høyere utdanning i GATS forhandlingene. Høyere utdanning er et offentlig gode, og ikke en 
tjeneste som det kan handles med over landegrensene.  
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra Internasjonal komité, på side 3, før avsnittet som starter med “Avslutningsvis 
mener SP…”: 
I avsnittet om "norske studenter i utlandet" synes det noe merkelig at det skal legges bedre til 
rette for utveksling for studenter med barn og studenter med funksjonsnedsettelser, når dette er et 
generelt behov ved de fleste lærestedene for alle studentgrupper. Videre synes overskriften 
"Norske studenter i utlandet" å være noe misvisende, ettersom avsnittene handler om 
institusjonene i Norge sitt ansvar ovenfor utvekslingsstudentene. Videre inkluderer "norske 
studenter i utlandet" helgradsstudenter i utlandet, som ingen institusjoner i Norge har noe ansvar 
for, og som blir representert ved ANSA.  
 
Ved votering ble forslaget vedtatt. 
 
 
Ved votering ble saken som helhet enstemmig vedtatt. 
 
 
 
SAK  SP  012/10 VALG AV VARAER TIL VELFERDSTINGET  
Følgende ble fremmet som varaer til Velferdstinget i Oslo: 
 
Ingvild Brox Kielland for Blå liste, Dag Johansen for Realistlista og Håvard Vederhus og 
Kristoffer Berg for Sosialdemokratene. 
 
Ved votering ble kandidatene valgt. 
 
 
 
SAK  SP  013/10 ENDRING AV DATOER FOR STUDENTPARLAMENSMØTER  
Mari Helén fra Arbeidsutvalget orienterte kort om bakgrunnen for Arbeidsutvalgets forslag på 
flytting av Studentparlamentsmøter. 
 
 
Forslag fra Arbeidsutvalget: 
Konstituerende møte 2010 flyttes fra torsdag, 20.mai til onsdag, 19.mai. 
Neste Studentparlamentsmøte flyttes fra torsdag, 11.februar til torsdag, 18.februar. 
 
Ved votering ble forslagene vedtatt. 
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SAK  SP  008/10 VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL KOMITEER 
Torkil Vederhus ble fremmet som kandidat til Studentparlamentets Kontrollkomité. 
 
Ved votering ble kandidaten valgt. 
 
 
 
 
 

EVENTUELT 
 
 
Mari Helén Varøy, leder i Studentparlamentet i Oslo, informerte forsamlingen om 
tillitsvalgtkurset, som i nærmeste fremtid vil bli arrangert av Arbeidsutvalget, samt debatt om 
Strategisk plan 2010-2020 som arrangeres av Arbeidsutvalget og UiO den 23.januar. 
 
Mari Helén Varøy informerte Studentparlamentet også om fristen for søking av fraksjonsstøtte. 
 
Magnus Nystrand fra Studentaksjonen takket for seg som representant i Studentparlamentet  
09-10 grunnet studiereise. 
 
 
 
 
 
 
Slutt kl. 20.37. 

 
 
 
 
Referent 
Natasa Duric 
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