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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 
 

2. INNKALLING TIL MØTE 06/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         
Tid:  20. september 2012, kl 17:00-21:00 
Sted:  Rådsalen, Lucy Smiths hus  

 
 
Kl SAK 
17:00 92/12  Valg av møteledelse og referent    
 93/12  Godkjenning av innkalling og dagsorden   

94/12  Godkjenning av referat     
95/12  Godkjenning av valgprotokoller     

 96/12  Orienteringer      
 
17:30 97/12  Valg: Ettergodkjenning av oppnevninger   Vedtaksak 
17:40 98/12  Valg: Kontrollkomiteen     Vedtaksak 
18:00 99/12  Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester  Vedtaksak 
18:20 100/12  G4S ut av UiO       Vedtaksak 
19:00   PAUSE 
19:20 101/12  Honorar for AU-medlemmer    Vedtaksak 
19:40 102/12  Innkomne resolusjoner     Vedtaksak 
  
 Eventuelt 
 
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 18. 
september kl 15:00 til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no. 
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv 
kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Marte på tlf. 22 85 70 44 eller send  
e-post til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no.   
 
Vel møtt! 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Bakke Kristoffersen 
Leder i Studentparlamentet ved UiO 

mailto:m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no
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SAK 092/12  Valg av møteledelse og referent       
   Vi velger ordstyrer og referent. 
 
SAK  093/12  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

   Eventuelle innsigelser mot innkallingen og forslaget ti l dagsorden fremmes under denne saken.  
        
SAK  094/12  Godkjenning av referater        

   Møte i Studentparlamentet 24.-25. august     
  Referatene finner du på  

          http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2012/referater/ 
              

SAK  095/12   Godkjenning av valgprotokoller 
For at eventuelle nyvalgte SPSU representanter skal kunne få stemmerett må valgprotokollen fra 
valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan 
godkjennes.  

 
SAK  096/12  Orienteringer      
   Orientering fra leder       

   Orientering fra studie- og forskningsansvarlig 
   Orientering fra universitetsstyrerepresentant   
   Orientering fra universitetsstyrerepresentant 
   Orientering fra internasjonalt ansvarlig 

   Orientering fra Velferdstinget 
 

          Referater fra Arbeidsutvalget  Referatene finner du på   

          http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/au-moeter/ 
 

SAK  097/12   Valg: Ettergodkjenning av oppnevninger 
 Forrige SP-møte ble det vedtatt at AU skulle oppnevne representanter til ulike verv, nå skal de 

ettergodkjennes av SP. 
 

SAK  098/12  Valg av medlem til kontrollkomiteen 
Kontrollkomiteen ble vedtatt forrige SP-møte uten ett medlem, dette medlemmet skal nå velges. 

 
SAK  099/12   Etiske retningslinjer for innkjøp av varer og tjenester   

SP skal diskutere om man ønsker at UiO skal vedta  sentrale etiske retningslinjer for kjøp av varer og 

tjenester.  
 
SAK  100/12  G4S ut av UiO  
   G4S er et selskap som leverer sikkerhet ti l UiO, Studentparlamentet skal diskutere om det er etisk 

forsvarlig å kjøpe tjenester av selskapet.  
 
SAK  101/12  Lønn for AU-medlemmer  

Våre AU-medlemmer blir betalt av lønnstrinn 10,men  i  årets lønnsoppgjør ble dette lønnstrinnet 

fjernet. Studentparlamentet må ta standpunkt for videre utbetaling av honorar.  
 
SAK  102/12  Innkomne resolusjoner  

 En resolusjon er et vedtak om en kontret politisk sak for å avklare hva Studentparlamentet og AU skal 
mene om saken. Resolusjoner må sendes inn før 18.september kl 15:00 

http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2012/referater/
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/au-moeter/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
TIL:  Studentparlamentet representanter  
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg  

 
SAKSNUMMER: SP  096/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra leder  
SAKSANSVARLIG: Morten Bakke Kristoffersen       
 

 
Handlingsplan/politisk plattform 
Siden handlingsplanseminaret har Arbeidsutvalget jobbet med vedtaket om petroleumsforskning. 
Oppmerksomheten har vært stor og vi har vært på Radio Nova, i VG og på NRK P1 Rogaland. Vi har også fått 
støtte kommentarer av Morten Tømmessen i Stavanger Aftenblad og VG, samt fått kritikk  i av Astrid Meland. Vi 
har utfordret Studenttinget i Stavanger og Parlamentet i Bergen og fått saken på trykk i Studentavisen Studvest, 
samt deltatt på debatt i regi av Realistforeningen. 
 
Rektormøtene ha kommet i gang for fullt og vi har tatt opp saker som petroleum, engelspråklige emner, 
klagesaker og obeservatørrett i dekanmøte for å nevne noen ting. Svarene har til tider vært litt vage, men 
rektoratet lytter og er veldig åpne for konkrete forslag. 
 
Samarbeid 
Siden sist har jeg også hatt møte med Studenthovedstaten der DNS og studentlederne i Oslo sitter. Der kom vi 
frem til at det må utvikles en strategi i forbindelse med OL søknad 2022 om hvordan Oslo skal bli en by der 
studentene spiller en større rolle i bybildet og hvordan man kan få bygget flere boliger og bedre kollektivtilbudet 
ved å få et eventuelt OL til byen.  
 
Jeg har også hatt et møte med ordføreren der vi snakket om hvordan UiO kan bidra til at Oslo bli europeisk 
miljøhovedstad 2016. Kommunen stilte seg veldig positive til at UiO kan bidra. 
 
Diverse 
 

- Innkalt til SULF kickoff 
- Hatt fakultetslunsj på TF 
- Kalt inn til formøte med SPSU representantene 
- Jobber med høringsvar i forbindelse med IHR, NSO sitt prinsipprogram og NSO sitt velferds politiske 

plattform. 
- Marte har startet som organisasjonskonsulent 
- Deltatt på UiO sin utvekslingsmesse i forbindelse med ”Kom deg ut!” kampanjen som vi er fornøyde med. 
- Hatt medarbeider samtaler med alle på kontoret 
- Holdt tale på UiO sin årlige prisutdeling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
TIL:  Studentparlamentets representanter  
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg  

 
SAKSNUMMER: SP  096/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra studie- og forskningsansvarlig  
SAKSANSVARLIG: Madeleine Sjøbrend       
 

 
Siden handlingsplanseminaret har det gått med en del tid til møtevirksomhet med ulike aktører.  Noe av tiden har 
også gått med til å jobbe med klagesaker. Har fremmet disse både i  møter studieavdelingen og med rektoratet.  
 
Møter: 
Forskningskomitèen 29.08.12: Stort sett orienteringssaker som gikk på EU-finansiert forskning. Fra og med neste 
møte skal SP begynne å fremme de forskningsrelaterte sakene i handlingsplanen.   
 
Møte i kvalitetsnettverket 03.09.12:  Stort sett orienteringssaker. Disse gikk blant annet ut på NOKUTs besøk i 
2013, rutinebeskrivelser av kvalitetsarbeidet, og en samordning av nettbeskrivelsene om kvalitetssystemet.  
 
Møte med studieavdelingen (STA) og organisasjons- og personalavdelingen (OPA) 05.09.12: De er i gang med å 
planlegge et kompetansetilbud innen utdanningsledelse ved UiO og ville ha SPs innspill på dette.  
 
Møte i studie- og forskningskomitèen 11.09.12: Avklaring om hvordan vi skal jobbe og hvilke saker de ulike 
medlemmene vil jobbe for.  Ble her enige om at komitèen skal brukes aktivt, og at vi burde få til månedlige møter. 
Grunnet noe sykdom og noe misforståelser ble det noe lavt oppmøte, men det blir et nytt møte i uke 39.  
 
Møter med studieavdelingen (STA): Har hatt to møter med studieavdelingen i perioden. På disse møtene har det 
blitt tatt opp klagesaker, podcasting av forelesninger, praksis i samarbeid med arbeidslivet og flere 
engelskspråkelige emner. En fellesnevner for alle sakene utenom klagesakene er at STA er positive til forslagene, 
men at disse på løses lokalt på fakultetene.   
 
Møter med rektoratet: Harhatt ett møte med rekoratet i perioden. Tok der opp klagesakene, forskning som en 
del av utdanningen, observatør på dekanmøtene og petroleum for å nevne noe.   
 
Mindre formelle møter med USIT og Universitetsbiblioteket. Med USIT handlet dette om  de digitale punktene i 
handlingsplanen, og de var veldig for blant annet podcast og digitale hjelpemidler i undervisningen. Med UB  gikk 
dette på hvordan tradisjonen har vært tidligere, hvor det har blitt arrangert seminarer for 
tillitsvalgte/studentparlamentsrepresentanter.  
 
Diverse: 
- Informasjonsarbeid i forbindelse med handlingsplanseminaret, og andre arrangementer 
- Kampanje – Henge opp plakater og stått på stand på UiOs utvekslingsmesse 
- Fakultetslunsj – Satt opp plan for fakultetslunsjene fremover og deltatt på en lunsj på TF 
- Møter om UNICA-konferansen 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

           

 
TIL:  Studentparlamentets representanter  
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg  

 
SAKSNUMMER: SP  096/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra  nestleder  
SAKSANSVARLIG: Solveig Maria Figenschou       
 

 
Siden Handlingsplanseminaret har jeg vært på første styremøte og -seminar med Universitetsstyret. Jeg har 
jobbet en del med media, deltatt i debatt på Radio Nova, hatt innlegg på trykk i VG om petroleumsforskning og 
kronikk i Universitas. (Sistnevnte har ikke vært på trykk i skrivende stund, menskal komme før SP-møtet. Tema er 
forskning i utdanningen på UiO satt opp mot at ¼ av studentene på UiO ikke føler seg som en del av sitt fagmiljø - 
og hva som kan gjøres for å styrke fagmiljøene med studentdeltakelse.) Ellers har G4S-saken tatt en del tid. 
 
Annet: 
- Organisert skolering for arbeidsutvalget 

- Har opprettet kontakt med Studentutvalgene på mine ansvarsfakulteter (vært på valgallmøte på UV), og 

prøver å kartlegge studentrepresentantene i alle fakultetsstyrer for å få i gang samarbeid 

- Studietur til Israel og Vestbredden sammen med Emilie: finansieringssøknad og møteplanlegging 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 096/12 
SAKSTITTEL: Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       Helge Schwitters 
 

 
 

 
De siste ukene har blitt brukt til en del komitéarbeid for det meste i Grønn arbeidgruppe i UNICA- konferansen. 
Her planlegger vi å gjøre konferansens miljøprofil synlig også for UiO studenter gjennom en grønn messe der jeg 
har ansvar for gjennomføringen. I tillegg har jeg sittet i priskomitéen til årets studentforening. Den vedtatte 
handlingsplanen og politiske plattformen begynner å bli implementert i vårt arbeid. Vedtaket om å legge ned 
deler av oljeforskningen har skapt mye debatt noe som er veldig positivt. Vi har i forbindelse med dette vært i 
kontakt med Zero som holdt et foredra for oss omkring dette temaet. Ellers har vi hattfaste møter med rektoratet 
og kommet med innspill til Studieadministrasjonens arbeid med å kartlegge fokuset på undervisning blant de 
vitenskaplig ansatte. 
 
 
Komitéarbeid 
 

- Årets studentforening 
- UNICA green group 

 
Semesterstart 
 

- Skrevet evaluering og trukket sammen trådene etter semesterstartsarrangementene 
 
Synlighet 
 

- Vært på debatt på Nyhetsfredag på Radio Nova om oljevedtaket 
- Forberedt og vært på oljedebatt på RF-kjelleren 

 
 
Styret 

- Vært på styreseminar i St Petersburg 
- KOF- samling i Bergen 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 096/12 
SAKSTITTEL: Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       Emilie Wilberg 
 

 
 
- I måneden som har gått siden Handlingsplanseminaret har jeg holdt på med mange ting.  Hovedtingen er at vi 
har hatt en kampanje, ”kom deg ut!” som har krevd en del tid, sammen med arbeidet opp mot UiOs 
Utvekslingsmesse som var tirsdag 4.september.   
 
- Jeg har blitt utpekt til å være delegasjonsleder for UiOs delegasjon til UNICA- konferansen  i oktober her i Oslo.  
 
- Jeg har jobbet med European Students Union for å få UiO til å bli med i en stor europeisk 
utdanningsundersøkelse. Universitetet gikk heldigvis med på å sende ut undersøkelsen.  
 
- Jeg har jobbet for å få til en god studietur for arbeidsutvalget.  
 
- Jeg har jobbet mye med økonomi, spesielt SPs søknad til Velferdstinget.  
 
- Jeg har blitt spurt om å delta som Norges representant på den Europeiske Demokratidagen i Tallinn til uken, og 
har brukt litt tid på å lese meg opp på det. Dagen markeres med tre dagers debatt i Tallinn 17-19 september.  
 
- Dessverre har litt tid gått med på klagesaker sammen med Madeleine, og jeg har også brukt tid på å skrive en 
stillingsbeskrivelse for det nye studentombudet.  
 
- Jeg jobber også med høringssvar til IHR.  
 
- Jeg har deltatt i en debatt med Hans Rosling, åpningsforelesningen i Global Citizen-rekken. 
 
- Har også brukt litt tid på ulike søknader til NSO og til UiO.  
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 97/12 
SAKSTITTEL: Ettergodkjenning av oppnevninger 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenschou 
 

 
 
Arbeidsutvalget valgte på AU-møte 13.09.2012 følgende personer til studentverv på Universitetet i Oslo:  
 
Den felles opptakskomité for grunnstudier 
Representant: Emilie Langbråten Wilberg (Sosialdemokratene) 
Vara: Helge Sander Lie Schwitters (Samfunnsviterlista) 
Vara: Morten Bakke Kristoffersen (Blå liste) 
 
Ressursgruppe for tros- og livsynsutfoldelse 
Vara: Emilie Langbråten Wilberg (Sosialdemokratene) 
Vara: Madeleine Sjøbrend (Realistlista) 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 098/12 
SAKSTITTEL: Etiske retningslinjer ved innkjøp av tjenester ved UiO 
SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen 
 

 
 

I sin virksomhet har Universitetet i Oslo et mangfold av innkjøps- og tjenesteavtaler.  Studentparlamentet vil at 
UiO skal være sitt samfunnsansvar besvisst og at det i den forbindelse blir innført etiske rettningslinjer som skal bli 
fulgt ved inngåelser av slike tjenester. Universitetet i Stavanger har lyktes godt med å implementere etiske 
retningslinjer og Studentparlamentet vil at UiO sine retningslinjer skal være basert på den samme modellen som 
UiS har. 
 
Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og miljø i 
leverandørkjeden. Etiske krav, eller etiske retningslinjer, beskriver minstestandarder for disse  områdene. Å 
stille etiske krav handler ikke om å eksportere norske arbeidsstandarder til andre land.  Det handler om å 
respektere grunnleggende arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.  
 
Etisk handel er viktig fordi UiO skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å stille krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i utvalgte anskaffelser. Dette skal skje innenfor det 
handlingsrommet som loven til enhver tid tillater. 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
UiO skal innføre etiske retninglinjer for innkjøp av varer og tjenester. 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 100/12 
SAKSTITTEL: G4S ut av UiO 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenschou 
 

 

Vi handler ikke med uetiske leverandører – G4S ut av UiO 

 

I mars 2010 trådte en avtale i kraft mellom Universitetet i Oslo og vaktselskapet G4S om at vaktselskapet 
skal levere sikkerhetstjenester til universitetets eiendom. Avtalen skulle opprinnelig gå ut i februar 2013, 

men er forlenget til 28.2.2014.  
 

Om G4S 
Det dansk-britiske sikkerhetsfirmaet Group 4 Securior (G4S) er et av verdens største sikkerhetsfirmaer, og 

opererer mange steder i Norge. G4S leverer sikkerhetstjenester ved blant annet Universitetet i Oslo, 

Gardermoen og andre offentlige og private institusjoner. G4S eier 91 prosent av aksjene i G4S Israel, et 
selskap kalt Hashmira. 
 

Hva kjøper Universitetet i Oslo av G4S? 
G4S leverer vektertjenester og drifter sikkerhets- og adgangskortsystemet på UiO. (G4S er ikke leverandør av 

selve datasystemet, og det er SiO v/ Kortsenteret som produserer og utsteder kortene. UiOs Vakt- og 

Alarmsentral drifter alarmer og tildeler og fjerner rettigheter til tilgang til bygg, og styrer dører og 

åpningstider m.m.1 
 

Om G4S sin virksomhet på okkupert område 

G4S er involvert i alvorlige brudd på menneskerettene i Israel og Palestina. Selskapet har tjenesteleveranse 

til ulovlige bosetninger, fengsler og andre folkeretsstridige aktiviteter både i de okkuperte palestinske  
områder og i Israel.  
 

Leverandør til israelske fengsler: 

Ifølge Norsk Folkehjelp sin rapport Farlige Forbindelser (2012) leverer G4S sikkerhetssystemer til fengsler for 
palestinske politiske fanger i Israel og på Vestbredden, inkludert fengslene Ktziot, Megido og Damon i Israel 

og Ofer-fengselet på Vestbredden. Plassering av fengsler for palestinske fanger inne i Israel og overføringer 

av fanger til okkupasjonsmaktens territorier er ulovlig i følge Folkeretten og er definert som en 
krigsforbrytelse i henhold til humanitær folkerett. 

                                                                 
1
 G4S, Fokus på sikkerhet, mai-utgaven, 2007 
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G4S har levert sikkerhetssystemer til arrestasjons- og avhørssentrene Kishon (Al-Jalameh) og Russian 
Compound i Jerusalem. Menneskerettighetsorganisasjoner har samlet bevis for at palestinske fanger 

rutinemessig blir utsatt for tortur i disse sentrene.2 
 

Leverandør til israelsk politistasjon på Vestbredden: 
Selskapet har levert utstyr til et israelsk politihovedkvarter på Vestbredden, som ligger i det svært 

kontroversielle E-1-området hvor bosetningen Ma'ale Adumim er etablert.3  
 

Leverandør av sikkerhetstjenester til ulovlige israelske bosetninger: 
G4S leverer tjenester til store kommersielle kunder, for eksempel supermarkedkjeder, som blant annet 

bygger og driver butikker på Vestbredden og dermed utgjør en del av de ulovlige bosetningene4. G4S Israel 

er eier også andeler i Shalhavet, som leverer sikkerhetstjenester til ulovlige bosettinger på Vestbredden 5.  
 

Leverandør av utstyr og vedlikeholdstjenester til israelske militære kontrollposter: 

G4S har levert bagasjekontrollutstyr og kroppsscannere til flere kontrollposter på Vestbredden, og 

kroppsscannere til en kontrollpost i Gaza. Ifølge Who Profits, et palestinsk-israelsk forksningsinitiativ, 

vedlikeholder G4S også dette utstyret6.  
Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem, hevder at det fra 2000 til 2011 har funnet sted 

79 dødsfall blant palestinere ved kontrollpostene. Disse dødfallene henger sammen med at palestinere på 

vei til sykehus ikke har fått den medisinske hjelpen okkupasjonsmakten påberoper seg rett ti l å gi. Flere av 
de døde er barn7.  
 
 

Ulike forskifter og retter vi mener G4S bidrar til å bryte: 
- Folkeretten, som regulerer staters suverenhet. Den israelske muren på Vestbredden og militære 

kontrollpunkt som G4S leverer tjenester til, er dømt ulovlig i  FNs generalforsamling. Den Internasjonale 

domstolen i Haag har gitt en rådgivende uttalelse om at muren er i strid med folkeretten8. FN har i gjentatte 

resolusjoner krevd at Israel slutter å bosette innbyggere i okkuperte områder, og Den internasjonale 
domstolen i Haag har slått fast at bosetningene er ulovlige9.  
 

- Den 4. Genevekonvensjonen: Varetektsfanger holdt av Israel som har blitt arrestert på okkupert område, 

og brakt over grensen (fra 1948) til Israel. Dette bryter med den fjerde Genevekonvensjonens artikler 49, 66 
og7610.  
 

- Israel har ratifisert FNs barnekonvensjon og bryter sitt eget lovverk når de ikke overholder barns rett til liv 

og helse (artikkel 6 og 24) og retten til å ikke bli diskriminert (artikkel 2). Dette er stikk i strid med praksis ved 

                                                                 
2
 Norsk Folkehjelp, Farlige forbindelser – Norske bånd til den israelske okkupasjonen, 2012 

3
 http://electronicintifada.net/blogs/adri -nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-israeli-prisons-police-and-

army, lest 13.09.12 
4
 www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/H/HashmirapartofG4S, lest 13.09.12 

5
 Coalition of Women for Peace, The case of G4S – Private Security Companies and the Israeli Occupation, s. 20, 2011 

6
 Coalition of Women for Peace, The case of G4S – Private Security Companies and the Israeli Occupation , s. 17, 2011 

7
 http://old.btselem.org/statistics/english/Casualties_data.asp?Category=21&region=TER , lest 13.09.12 

8
 http://no.wikipedia.org/wiki/Israels_barriere_p%C3%A5_Vestbredden, lest 13.09.12 

9
 http://www.nettavisen.no/nyheter/article3427733.ece, lest 13.09.2011 

10
 http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=4360, lest 13.09.2011 og Genevekonvensjonene, som du finner her: 

www.icrc.org/ihl.nsf/full/380  

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-israeli-prisons-police-and-army
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/security-firm-g4s-provides-services-israeli-prisons-police-and-army
http://www.business-humanrights.org/Categories/Individualcompanies/H/HashmirapartofG4S
http://old.btselem.org/statistics/english/Casualties_data.asp?Category=21&region=TER
http://no.wikipedia.org/wiki/Israels_barriere_p%C3%A5_Vestbredden
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3427733.ece
http://www.corporatewatch.org.uk/?lid=4360
http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/380
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kontrollpostene11.  
 

Selskapet selv legger mye prestisje i at de har tilsluttet seg  FNs Global Compact, et initiativ som forplikter 

selskaper og virksomheter til å operere innenfor universelt aksepterte prinsipper på områdene 

menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti‐korrupsjon. Dette står i strid med å bidra til å 
opprettholde og utvide Israels okkupasjon i Palestina.  
 

Hvordan skal Studentparlamentet jobbe med dette? 

Vårt øverste mål er alltid å gjøre vår politikk til UiOs politikk. Et vedtak i Universitetsstyret om å innføre 
etiske retningslinjer og/eller å ikke kjøpe tjenester av G4S, regner arbeidsutvalget som mulig å få til. Nå som 

avtalen allerede er forlenget til februar 2014, er det mest strategiske å jobbe for at G4S ikke får forlenget 

kontrakt etter i 2014, og at de heller ikke inviteres til å delta i ny anbudsrunde. 
 

Det er allerede gjort en del arbeid med å få informasjon om G4S’ menneskrerettighetsbrudd kjent blant 

studentene, blant annet via Fellesutvalget for Palestina sitt studentlag ved UiO. Samtidig må 

Studentparlamentet legge inn mye arbeid i å gjøre G4S’ virksomhet i Israel og Palestina kjent, og vi må 
fremme våre krav i media og gjøre et eventuelt vedtak og begrunnelsen for dette synlig i studentmassen. Og 

ikke minst må vi ha med oss UiO-studentene på å kreve at UiO ikke handler med selskaper som bryter 

folkeretten og menneskerettigheter.  
 

Gode linker og kilder: 
Who Profits from the occupation, et forskningsinitiativ fra en en israelsk fredsorganisasjon: 

http://whoprofits.org/company/group4securicor-g4s 
Stop the Wall, en palestinsk grasrotkampanje mot den israelske muren: http://www.stopthewall.org/g4s-israeli-

occupation-palestine-and-emergence-g4s-brazil 
 

Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo tar avstand fra selskaper som bidrar til Israels brudd på 

folkeretten, og dermed krenkelser av det palestinske folk. Slike selskaper skal ikke operere på UiOs eiendom 

eller som en del av vår virksomhet. Vaktselskapet G4S må ikke få ny kontrakt om å levere sikkerhetstjenester 
til Universitetet i Oslo etter februar 2014.  
 

Vedlegg: 

Rapporten The Case of G4S - Private Security Companies and the Israeli Occupation 

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf 
 
 

                                                                 
11

 Se fotnote 7, og FNs barnekonvensjon i kortversjon finner du her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen -

nynorsk.html?id=87589  

http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-nynorsk.html?id=87589
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-nynorsk.html?id=87589
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 101/12 
SAKSTITTEL: Honorar for AU-medlemmer 
SAKSANSVARLIG:       Helge Schwitters 
 

 
I det siste statlige lønnsoppgjøret ble lønnstrinn 10-18 fjernet. Universitetstyrerepresentantenes honorar  tilsvarte 
tidligere  lønnstrinn 10, men er nå blitt hevet til lønnstrinn 19. Dette innebærer en heving fra 237 400kr til 
275 500 kr i bruttolønn. Samtidig gjør dette at Styrerepresentantene blir honorert høyere enn resten av AU, noe 
som er uheldig ettersom det bryter med den flate lønnsstrukturen man har hatt i AU. 
 
Det grunnleggende prinsippet for AU-honoraret har vært at det skal tilsvare summen av fullt lån og stipend pluss  
inntektsgrensen til Lånekassen.  
 
Derfor skisserer vi tre forslag: 
 

1) Øke honoraret til leder, fag- og forskningsansvarlig og internsjonalt ansvarlig til samme nivå som det 
styrerepresentantene får per i dag. 

2) Styrerepresentantene overfører et månedlig beløp tilsvarende netto forhøyelse av styrehonoraret til 
Studentparlamentet som parlamentskatt. Disse pengene vil kunne overføres til en egen  ekstra pott med 
studentorgansmidler. 

3) Universitetstyrerepresentantene beholder sitt honorar på lønnstrinn 19, mens honoraret til resten av AU 
holdes på dagens nivå. 

 
 
Forslag 1 vil føre til store ekstrakostnader i budsjettet og samtidig bryte med parlamentets prinsipp for 
honorering av AU. Dessuten ønsker vi å opprettholde en praksis der Studentparlamentet ikke vedtar endringer i 
honoraret til et sittende AU.  Forslag 3 vil bryte med den flate strukturen vi har på AU-honoraret.  
 
Derfor innstiller AU på forslag 2. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

           
 
TIL:  Studentparlamentets representanter  

FRA:  Venstrealliansen v/Gabrielle L. Gjerdset 

 
SAKSNUMMER: SP  102/12 
SAKSTITTEL: Innkomne resolusjoner  
  
 

 
Resolusjon til Studentparlamentsmøte 20.09.2012 1 

   2 

Om et år er det Stortingsvalg, og en ny Regjering vil innta regjeringskontorene. Vi vet ikke i dag 3 

hvilke partier denne vil bestå av, eller hvilke ministre vi får. Derfor er det viktig å forplikte partiene 4 

til å overholde valgløfter i dag. 5 

 6 

Venstrealliansen mener Studentparlamentet bør jobbe for å forplikte alle partier om å ikke gå inn 7 

for skolepenger i offentlig høyere utdanning i kommende valgperiode, hverken for norske eller 8 

internasjonale studenter. Dette burde være en enkel og symbolsk sak å skrive under på de fleste 9 

partier, og vil samtidig kunne gi oss en garanti mot skolepenger i de neste fire årene. 10 

 11 

Finanskrisen har gjort at flere land har økt eller innført skolepenger i høyere utdanning. I 12 

Frankrike, England og Canada (Quebec) har økningene vært dramatiske. Selv om Norge kanskje 13 

ikke er i faresonen, har det vært nevnt av både Høyre og FrP at «debatten må tas». Et annet 14 

moment er at  15 

 16 

Kristelig Folkeparti har foreslått å kreve skolepenger fra internasjonale studenter. 17 

Studentparlamentet skal derfor gå inn for å innhente garanti fra alle partier som stiller til 18 

Stortingsvalget om å ikke innføre skolepenger i høyere utdanning, hverken for norske eller 19 

internasjonale studenter i kommende Stortingsperiode 20 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
TIL:  Studentparlamentets representanter  

FRA:  Realistlista 

 
SAKSNUMMER: SP  102/12 
SAKSTITTEL: Innkomne resolusjoner  
  
 

 
Regjeringen må finansere nytt Life Science-bygg 1 

   2 

I over ti år har planene for et nytt Life Science- bygg ligget klare. Det er i dag helsefarlig å studere 3 

kjemi eller farmasi ved Universitetet i Oslo. Bygningene er helt utslitt og det er studentene som får 4 

lide. Skrantende bygningsmasse kan ha alvorlige følger for studentene. 5 

  6 

Kjemi, farmasi og biologi er viktige byggestener for Life Science, fagene som i fremtiden vil finne 7 

svaret på kreftgåten og løse en rekke andre helseproblemer. Feltet er i sterk vekst i hele verden og 8 

vil stå for viktig verdiskaping. Å samle de sterke grunnforskningsmiljøene ved UiO i et nytt bygg vil 9 

bidra til å plassere Norge i verdensfronten. 10 

  11 

Studentene ved Universitetet i Oslo forventer at regjeringen bevilger penger til et nytt bygg over 12 

statsbudsjettet for 2013. På den måten kan UiO sine studenter endelig studere uten å risikere 13 

egen helse. Samtidig blir norske forskningsmiljøer enda bedre rustet til å finne løsningen på hele 14 

verdens helseproblemer. 15 
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