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Godkjenning av valgprotokoller
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Handlingsplan 2012/2013
Budsjett 2013
Langtidsbudsjett
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Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak

Avreise Villa Eika
Kursing av SP i ”Hvordan skape en god møtekutur”

12.40
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KL.
07.00
09.30
10.10
11.00
11.30

SAK
083/12
084/12
085/12
086/12
087/12
088/12
089/12
090/12

FROKOST m/ tid til fraksjonsmøter. Utsjekk innen 12.00
Endring av Forretningsorden og reglement med votering
Resolusjoner med votering
Møtedatoer med votering
Valg av ett medlem til Kontrollkomiteen
Valg av to varamedlemmer til Ressursgruppe for tros og livssynsutfoldelse
Valg av en representanter og to vararepresentanter til Den felles
opptakskomite for grunnstudier
Valg av to vararepresentant til Stipendkomiteen
Valg av en vararepresentant til Styret i vitenskapsteori

12.00
12.45

LUNSJ
Votering Politisk Plattform

13.30
14.30

Votering Handlingsplanen
Votering Budsjett og Langtidsbudsjett

15.45
16.30

Avreise
Ankomst Oslo

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Valgsak
Valgsak
Valgsak
Valgsak
Valgsak

Endringsforslag
Frist for innlevering av endringsforslag er når strek settes i debatten for den aktuelle saken.
Sakspapirene blir sendt ut i begynnelsen av neste uke. Vi oppmuntrer alle representanter til å levere inn
endringsforslag når papirene har kommet ut ved å sende mail til a.l.bjornsen@studentparlamentet.uio.no. Husk å
skrive hvem som er forslagsstiller, hva du ønsker å endre, og skriv gjerne en begrunnelse med hvorfor du ønsker å
endre dokumentet.
Om noen ønsker å få skrevet ut sine endringsforslag i forkant av møtet må disse være sendt inn på mail innen kl.
12.00 torsdag 23. august
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv kontakte sin
vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Anna på tlf. 22 85 70 44 eller send
e-post til a.l.bjornsen@studentparlamentet.uio.no.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Morten Bakke Kristoffersen
Leder i Studentparlamentet ved UiO
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SAK

072/12

Valg av møteledelse og referent
Ordstyrer: Kristine Wika Haraldsen
Referent: Anna Lund Bjørnsen

SAK

073/12

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken.

SAK

074/12

Godkjenning av referater
Møte i Studentparlamentet 12.april og 23. mai
Referatene finner du på
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2012/referater/

SAK

075/12

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

076/12

Mandat for redaksjonskomité
Studentparlamentet vedtar en beskrivelse av den oppgaven man gir redaksjonskomiteen

SAK

077/12

Valg av redaksjonskomité
Studentparlamentet velger på møtet hvem som skal sitte i redaksjonskomiteen.

SAK

078/12

Orienteringer
Orientering fra leder
Orientering fra studie- og forskningsansvarlig
Orientering fra universitetsstyrerepresentant
Orientering fra universitetsstyrerepresentant
Orientering fra internasjonalt ansvarlig
Referater fra Arbeidsutvalg. Referatene finner du på
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/au-moeter/

SAK

079/12

Politisk plattform
Det politiske grunnlaget for hva Studentparlamentet mener.

SAK

080/12

Handlingsplan 2012/2013
Hver høst vedtar Studentparlamentet en handlingsplan der det slås fast hva det skal
arbeides med, og hva hovedprioriteringene ska være i perioden som kommer.

SAK

081/12

Budsjett 2013
Budsjettet for kommende år, samt revidert budsjett for 2012.

SAK

082/12

Langtidsbudsjett
Langtidsbudsjettet viser den planlagte utviklingen til Studentparlamentets økonomi .

SAK

083/12

Endring av forretningsorden og reglement
Forretningsorden er reglene for hvordan møtet skal gjennomføres.
Les forretningsorden her:
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/Regelsamling/
Reglementet kan ikke endres på dette møtet, men endringsforslag kan fremmes, og
behandles på neste Studentparlamentsmøte.

SAK

084/12

Resolusjoner

På møtet skal vi behandle resolusjoner. Dette er ulike uttalelser som sier hva
Studentparlamentet skal mene om konkrete saker.

SAK

085/12

Møtedatoer
En plan for når Studentparlamentet skal møtes. Inkludert handlingsplanseminaret og
konstituerende møte har SP fire møter i semesteret.

SAK

086-090/12

Valg
Studentparlamentet foretar oppnevninger til en rekke ulike verv. Dette er alle vervene
som ikke ble fylt på konstituerende møte.

TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
076/12
Mandat for redaksjonskomité
Madeleine Sjøbrend

Arbeidsutvalgets forslag til mandat:
Redaksjonskomiteen har som oppgave å behandle innkomne forslag til Handlingsplanen, budsjett og
Politisk plattform.
Komiteen skal bestå av:
- 5 medlemmer med bred politisk sammensetning
- En uavhengig sekretær fra AU
Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å
- Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme
intensjon.
- Dele opp forslag der det er naturlig
Innstillinger
- Komiteen skal innstille på hvorvidt forslag bør vedtas, avvises eller ikke realitetsbehandles
- Dersom det er tvil om et forslag kan realitetsbehandles bør redksjonskomiteen forhøre seg
med kontrollkomiteen.
- Komiteen har anledning til å komme med flertalls- og mindretallsinnstilling.
- Komiteen skal sette opp et forslag til voteringsorden, i samarbeid med ordstyrer, som tar
sikte på et strukturert og konsekvent dokument
- Komiteens innstilling vil bli lagt til grunn ved votering.

TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
077/12
Valg av redaksjonskomité
Madeleine Sjøbrend

Studentparlamentets arbeidsutvalg foreslår følgende kandidater til redaksjonskomitéen:
-

Truls Aarseth, Venstrealliansen

-

Eva Holthe Enoksen, Realistlista

-

Ivo Kantardijev, HF-lista

-

Amanda Schei, Liberal liste

-

Jørgen Eriksson Midtbø, MNSU

Redaksjonskomiteen konstituerer seg selv.
Som sekretær for komiteen foreslås Helge Lie Schwitters fra arbeidsutvalget.

TIL:
FRA:

Studentparlamentet representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
078/12
Orientering fra leder
Morten Bakke Kristoffersen

Arbeidsutvalget intern-konstituerte seg selv og mine oppgaver ble at jeg skal ha et overordnet ansvar ovenfor
fakultetene. Jeg har ansvaret for at SULF skal bli et møtepunkt for læring og erfaringsutveksling og håper at SULF
har sitt første møte i starten av september.
Mye tid har gått med på å lese seg opp på politikk, lære hva som kreves av jobben og opprette nye kontakter og
samarbeidspartnere.
Til dette seminaret har jeg og Helge hatt ansvar for å lage politisk plattform.
Har begynt å blogge og skal også blogge for Grønt UiO.

Samarbeid
Har god kontakt med medlemslagsansvarlig i NSO, samt hatt to møter med Universitetet i Bergen og NTNU. Vi har
også planlagt symposiumsmøter ut året.
AU har også hatt besøk av Universitetet i Stavanger, HiOA, isfit og HiST.
Media
- Nettsak i VG angående Regjeringens BSU vedtak
- Universitas angående læringsmiljøundersøkelsen 2012
- Argument der vi svarte på heltidsstudenten

TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
078/12
Orientering fra Internasjonalt ansvarlig
Emilie Langbråten Wilberg

Arbeidsutvalget (AU) har internkonstituert seg og jeg har følgende oppgaver i tillegg til å være internasjonalt
ansvarlig:
Økonomiansvarlig
Valgansvarlig
IKT-ansvarlig
Hovedoppgaven min som Internasjonalt ansvarlig har holdt meg ganske travel i sommer. I tillegg til overlappen og
møter med administrasjonen, har jeg vært med i en planlegginsgruppe for Utvekslingsmessen 4.september og i
forbindelse med det, den første kampanjen til studentparlamentet i dette skoleåret, nemlig ”Kom deg ut”kampanjen som starter mandag 27.august.
Vi har fått en rekke foredrag om ting som er viktige for studenter, bl.a. et foredrag fra ForVei og et fra Magnus
Malnes om Bolognaprossesen, fra Akesel b.Sterri om profilering av viktige studentpolitisk saker. Vi har også blitt
kjent med NSO , HiOA-AU og VT-AU.
Den internasjonale sommerskolen (ISS) har hatt et stort opplegg med ca 600 studenter i sommer, og jeg har vært
med på åpningen av skolen, i tillegg har jeg vært på som representant for norske studenter på ulike
arrangemeneter, hjulpet dem med valg til student council og tilrettelagt for at det skal funke fint.
En underavdeling av ISS, språkskolen for Erasmusstudenter har vi også arrangert grilling og rebusløp for, for å
introdusere dem til Norge og nork studentpolitikk.
Internt har vi brukt mye tid på å få en så bra Handlinsplan og Politisk plattform som mulig, i tillegg til å få et
bærekraftig budsjett.

TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
078/12
Orientering fra studie- og forskningsansvarlig
Madeleine Sjøbrend

Etter at arbeidsutvalget (AU) internkonstituerte seg fikk jeg også disse vervene:
Representant i læringsmiljøutvalget (LMU)
Informasjonsansvarlig
Representant i kvalitetsnettverket
Som studie- og forskningsansvarlig er jeg leder for Studentparlamentets studie- og forskningskomitè. Og jeg sitter
også i Studentutvalgslederforum (SULF) med Morten. Det har ikke vært tid til møte enda, men det er planlaget
møte både i studie- og forskningskomitèen og SULF i slutten av august/starten av september.
I juli har jeg nesten ikke vært på kontoret grunnet sommerjobb, men har hatt muligheten til å få vært der litt og
har dermed fått overlapp.
Etter jeg kom tilbake til kontoret har det gått en del tid til skolering, planlegging og lesing.
I sommer har det kommet inn 3 klagesaker. I disse sakene har jeg samarbeidet med Emilie, og Morten har også
vært med i noen grad. Har fått mye hjelp av Jørgen (tidligere studie- og forskningsansvarlig) i disse sakene.
Har vært med på en del planlegging av handlingsplanseminaret. Jeg og Solveig har sammen hatt saksansvaret for
AUs innstilling til handlingsplanen, og jeg har også satt sammen en redaksjonskomitè. Er også praktisk
medansvarlig med Anna.
Annet:
- Blogget litt
- Vært med og hjulpet til på ulike arrangementer i fadderuken
- SiO/Fadderuka/STUDiOs foreningsdag 23. august
- Informert om Studentparlamentet på for alle førsteårsstudenter på MatNat

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved UiO
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

AU
078/12
Orientering fra Universitetstyrerepresentant
Helge Schwitters

Etter tiltredelse 2. juli har AU vært på overlappshyttetur med avtroppende AU og hatt videre overlapp fram til 12.
juli. Etter internkonstitueringa har jeg følgende ansvarsområder i tillegg til universitetstyre:
- Miljøansvarlig
- Nettverk for studentrekruttering
- Semesterstart
Fram til nå har mesteparten av tiden min gått med på planlegging av semesterstart der SP har ansvar for tre
arrangementer:
- Post på den lokale fadderrebusen
- Kleinspiel på Eika (Som er en erstatning for tidligere års Hovedøyatur)
- Pub på Pub-til-Pub-runden på Blindern
”Kom deg ut!”- kampanjen
I forbindelse med utvekslingsmessa på UB den 4. september kjører SP en kampanje for å få flere studenter til å
velge å ta ett eller flere semestre i utlandet. Jeg har hatt ansvaret for utforming av konsept og plakatdesign , i
tillegg til anskaffelse av fotograf og location.
Miljø
-

Møter med Grønt UiO og Grønn planleggingsgruppe til UNICA-konferansen
Kommet med innspill til Grønt UiO- brosjyre til nye studenter

Annet
- Møter med andre studenttillitsvalgte
- Utarbeidet forslag til Politisk Plattform
- Hatt infomøter for nye studenter på mine ansvarsfakulteter HF og SV
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TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
079/12
Orientering fra nestleder
Solveig Figenschou

Arbeidsutvalget (AU) har internkonstituert seg og jeg har følgende oppgaver i tillegg til å sitte i Universitetsstyret:
Nestleder (medier og politikk)
Likestilling
Som universitetsstyrerepresentanter har jeg og Helge ansvaret for jevnlige møter mellom
studentrepresentantene i de ulike fakultetsstyrene. Så langt har vi ikke kommet ennå!
Mye tid har gått med på skolering og planlegging i oppstarten: Foredrag, møter med samarbeidspartnere, lesing
og planleggingsmøter.
Jeg utarbeidet forslag til mediestrategi som ble behandlet i Arbeidsutvalget. Jeg har som nestleder hovedansvaret
for å følge strategien opp. AUs innstilling til handlingsplan, har jeg og Madeleine hatt saksansvar for.
Annet:
- Blogging og nettsaker
- Handlingsplanseminaret
- Notis om radikal kjønnskvotering i Dagsavisen
- SiO/Fadderuka/STUDiOs foreningsdag 23. august
- Informert om Studentparlamentet på infomøter på ”mine” fakulteter, Utdanningsvitenskapelig fakultet og
Odontologisk fakultet
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TIL:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

FRA:

Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013

SAKSNUMMER:

SP

079/12

SAKSTITTEL:

Handlingplan 2012/2013

SAKSANSVARLIG:

Helge Schwitters og Morten Bakke Kristoffersen

Politisk plattform

2
3
4
5
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Politisk plattform er studentenes visjon for Universitetet i Oslo (UiO). UiO er som landets største
universitet en betydelig samfunnsaktør og dette bør gjenspeiles ved at utdanning og forskning ved
UiO skal komme samfunnet til gode. Derfor må tilgang på høyere utdanning og fruktene av
forskningsarbeid være tilgjengelig for det brede lag av befolkningen.
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8
9
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14

UiO er et breddeuniversitet hvor levende forskning og undervisning dekker en rekke fagområder. Alle
samfunnslag og grupper skal ha samme mulighet til å lykkes på UiO. UiO skal ta inn studenter på et
bredere grunnlag enn bare karakter. Motivasjonsbrev, verv, intervju, arbeidskompetanse og forkurs
bør benyttes der det egner seg, spesielt på master og PhD.

15
16
17

Tvungent kjøp av pensumlitteratur skal ikke forekomme. Vi stiller oss derfor kritiske til Kopinors
forslag til ny digital kompendiumsordning. Universitetet skal utdanne nysgjerrige, kritiske og aktive
studenter. Frihet i valg av eget pensum er en forutsetning for dette.

18
19
20
21
22
23

UiO har et nasjonalt ansvar for å utdanne fremtidens arbeidsstyrke; ledere, forskere, lærere og andre
som skal bidra med kunnskap og verdier i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Derfor bør
opprettelsen av nye studieplasser være basert på gode fagmiljøer og samfunnsbehov. Nye
programmer skal ikke opprettes utelukkende av søkerinteresse. Når det fra politisk hold stilles krav til
institusjonene om å fylle samfunnets behov, må dette også følges opp med økonomiske midler.

Gratisprinsippet må ligge til grunn for tilgangen til høyere utdanning i Norge. Gratis utdanning er en
forutsetning for sosial utjevning mellom kjønn, etniske grupper og sosiale klasser. Innføring av
skolepenger vil stenge dørene til høyere utdanning for enkelte grupper i befolkningen.

24
25
26

Den aktive og nysgjerrige student utvikles gjennom deltakelse i studentforeninger, ikke utelukkende
på lesesalene. Derfor må UiO sikre disse gode vilkår på universitetet.

27
28
29
30
31

De siste årene har det blitt et stadig større fokus på internasjonale rangeringer som Shanghaiindeksen, rangeringen til Times Higher Education. Studentparlamentet ser med skepsis på denne
utviklingen så lenge disse er basert på kvantitative mål som ikke nødvendigvis gir et godt mål på
hverken studie- eller forskningskvalitet.

32
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Studentmedvirkning
Et levende universitet trenger aktiv studentmedvirkning i alle ledd. Studentene er UiOs største
gruppe og vi vet hvordan utdanningen fungerer i praksis bedre enn noen annen gruppe på
universitetet. Krav om studentrepresentasjon i alle styringsorganer, er en praksis som må
opprettholdes. Studentrepresentantene har krav på opplæring i styrearbeid, og UiO må følge opp at
dette skjer. Antallet eksterne styrerepresentanter må reduseres fra 4 til 2.

39

1. Kvalitet i utdanningen

40
41
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Studenten i utdanning
UiO må sikre studentene en solid utdanning som er oppdatert på det nyeste innen forskning, og med
variasjon i undervisning- og evalueringsmetoder. Basisgrupper, labundervisning og en viss grad av
praksis, i de gradene det er relevant, er viktige supplement til forelesninger og for å skape kontakt
med de vitenskapelige ansatte og det fremtidige arbeidsliv. Digitale virkemidler skal brukes som en
del av forelesningene for å øke deltakelsen blant studentene. Et bredt sett med undervisnings- og
evalueringsformer er en forutsetning for at studentene skal sikres nødvendig og nyttig kompetanse.

48
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Studentene skal ha krav på automatisk skriftlig begrunnelse i Studentweb ved alle eksamener. Ved
klage på eksamen skal UiO benytte blind omsensur. Dette sikrer studentene en rettferdig klage og en
ny helhetlig vurdering av eksamen. Studentene skal testes i flere evalueringersformer som senere
teller på den endelige karakteren.
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Studenter skal ha mulighet til å studere på heltid. Stat, kommune og studentsamskipnaden må gå
sammen om en omfattende boligdugnad for å møte boligkrisen i Oslo. Vi ønsker 4000 nye
studentboliger innen 2020. Stipend og lån må bli individuelt tilpasset for om man trenger
studiestøtte i 10 eller 11 måneder. SP krever at stipend og lån økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i
folketrygden.
Inntak og rekruttering
Studiekvalitet handler ikke om å rekruttere de beste studentene, men om å gi studentene best mulig
vilkår til å utvikle seg faglig og som mennesker.
SP krever gode rutiner for innpass av fag fra andre institusjoner, innenlands og utenlands.
Relevant og god undervisning
Bachelor- og mastergradstudenter skal i større grad involveres i forskningen på institusjonen, for
eksempel som vitenskapelige assistenter eller som studentassistenter.
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SP krever kollegavurdering som en del av UiOs pedagogiske opplæring av sine undervisere.
Kollegavurdering er en form for evaluering som gir rom for læring, og ikke fungerer som
arbeidsgivers kontroll av ansatte.
Undervisningskompetanse bør veie tungt ved ansettelser i undervisningsstillinger på UiO. Dette må
følges opp med jevnlig pedagogisk kursing for alle ansatte som skal undervise.
Studietilbudet ved UiO skal være knyttet til arbeidslivet. Veiledning og praksis skal inngå i
samarbeidet med arbeidsgivere, gjerne i forbindelse med skriving av bachelor- og masteroppgaver.
UiO må gi studentene tilstrekkelig informasjon om studietilbudet, hvilken kompetanse man får etter
endt utdanning og om behovet i arbeidsmarkedet rundt de ulike utdannelsene.
Forskningsbasert undervisning skal sikres gjennom en nasjonal særavtale som regulerer forholdet
mellom forskning og undervisning. Denne må tilrettelegges og tilpasses tverrfakultære forskere og
forskningsmiljøer. Forskningsmetode må vektlegges tidlig i bachelorprogrammet. SP krever en ny
særavtale mellom fakultetene, slik at tverrfaglige programmer kan ha råd til å benytte seg av
forelesere innenfor forskjellige fakulteter og institutter.
Bachelorgraden
UiO har ansvar for at innholdet i bachelorgraden gjør den til en selvstendig og avsluttende grad.
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2. Miljø
Klima- og miljøkrisen er vår tids største utfordring. UiO skal være en foregangsinstitusjon gjennom
forskning, formidling og praksis. Som en viktig premissleverandør for nåtidens og framtidens
samfunn skal UiO tilrettelegge for utdanninger med tverrfaglig klima- og miljøfokus. Grønn forskning
skal prioriteres ved tildelinger av forskningsmidler og forskningsprosjekter. Resultater og innovasjon
må synliggjøres, ikke bare internt på universitetet, men i samfunnet forøvrig. Energidagen bør ha et
sterkt fokus på grønne løsninger som kan ta over for fossile energikilder. UiO bør fase ut forskning
som har oljeutvinning som en direkte konsekvens.
Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Madeleine Sjøbrend og Morten Bakke
Kristoffersen ønkser å stryke siste setning i avsnittet, og heller vedta følgende:
UiO bør sørge for at Norge fortsetter å være best kvalifisert og grønnest på boring og uthenting av
olje og gass.

3. Innovasjon og forskning
UiO skal jobbe for å rekruttere yngre forskere til stipendiatstillinger og legge bedre til rette for å gå
fra master- til doktorgradsprogram. Publisering av forskningsresultater skal skje i Open Access. Så
lenge det ikke bryter med personvernet så skal grunnlagsmateriale for forskning være tilgjengelig.
Masterstudenter skal få opplæring i vitenskapelig formidling og oppfordres til å publisere sine funn i
Open Access.
Innovasjon er å skape nye verdier ved å bruke nye metoder, tenkemåter og ny vitenskap. Innovasjon
for Universitetet handler om at forskningsfunn settes ut i praksis gjennom nye løsninger og
handlingsmåter, og dermed bidrar til utvikling. Det er viktig at UiO er et skapende universitet. Verdier
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som skapes gjennom forskning ved institusjonen må komme Universitetets fellesskap til gode. Ced et
økonomisk overskudd skal dette tilfalle institusjonen.
UiO skal være et ledende forskningsuniversitet i Norge og Europa. En tydelig profil på faglig bredde
og grunnforskning må ivaretas. Der det er hensiktsmessig bør UiO samarbeide med næringslivet og
offentlig sektor. For å sikre en fri forskning må forskningsområder ikke defineres av
næringsinteresser, og finansieringspartnere ved forskningsprosjekter på UiO skal gjøres tilgjengelig
via en elektronisk oversikt på universitetets nettsider.
Studentparlamentet vil arbeide for at søknadsprosessene til Norges forskningsråd og EU sine
forskningsmidler gjøres enklere og mindre tidkrevende. Dette vil legge til rette for at institusjonene
selv i større grad får prioritere, og sikrer akademisk frihet.
Studentparlamentet krever at gaveforsterkningsordningen gjeninnføres.
Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Helge Lie Schwitters og Solveig Maria
Figenschou ønsker å stryke den siste setningen.
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4. Læringsmiljø
UiO skal ha landets beste læringsmiljø.
Det fysiske læringsmiljøet
Studentarbeidsplassene må tilfredstille alle rimelige krav til en arbeidsplass. Derfor skal studentene
ta del i alle vernerunder hvor studentene arbeider. Kanalene for å si ifra om dårlige kår må være
synlige for studentene. UiO må ha midler til oppussing og forbedring av studentarbeidsplasser når
feil avdekkes. Ved utbygging eller restaurering skal det legges til rette for at studenter kan benytte
andre lokaler, slik at kapasiteten ikke blir redusert. Alle lokaler ved UiO skal innfri kravene om helse,
miljø og sikkerhet til enhver tid.
UiO har ansvaret for at studenter med funksjonshemminger vet hvilke rettigheter de har, og hvor de
skal henvende seg for å få studiene tilrettelagt. Disse studentene skal kun trenge å søke om
eksamenstilrettelegging én gang, og universitetets fasiliteter skal være lett fremkommelig med
rullestol.
Staten må innføre uføreforsikring som dekker all tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.
Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Emilie Wilberg ønsker å stryke den siste
setningen, og heller skrive:
Staten skal sørge for uføreforsikring til studentene. Forsikringen skal kun gjelde for studenter ved
offentlige institusjoner.
Deltidssykemelding for studenter må bli en permanent ordning.

Det psykososiale læringsmiljøet
Alle studenter skal ha et veiledningstilbud som berører alle aspekter ved studiehverdagen, og ser
studenten under ett. Prosjektet Forberedende Veiledning må implementeres på alle fakulteter. Det
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kommende ”Si Fra”-systemet skal sikre studentenes rettssikkerhet og kun angjeldende instanser og
personer skal være involvert i saksgangen i varslingssaker. Aktivt informasjonsarbeid er nødvendig
for at studenter skal få kjennskap til hvor de kan få hjelp, og hvordan de kan varsle. Studentombud
skal ansettes senest i løpet av høsten 2012. Det psykososiale læringsmiljøet må evalueres
regelmessig. Fadderordningen må være bevisst på problemstillinger knyttet til alkohol og inkludering.
Det psykiske læringsmiljøet
Mange studenter jobber med stort press på seg fordi skillet mellom fritid og arbeid i stor grad
bestemmes av dem selv. Prestasjonspress og skadelige konkurransekulturer må møtes med lokale
tiltak.

5. UiO - et universitet i verden
Som Norges største kunnskapsinstitusjon er det naturlig at UiO er synlig utenfor landets grenser. Den
beste kompetansen er ikke nødvendigvis norsk. UiO bør se til utlandet ved ansettelser i undervisningog forskningstillinger, da dette vil være positivt for fagmiljøene og for studentene.
Utveksling
Utveksling kan gi nye perspektiver, nye sosiale- og faglige impulser, og fremme kulturelt mangfold og
toleranse. Dette er positivt for den enkelte student, for universitetet og for samfunnet som helhet.
UiO skal derfor tilrettelegge for enkle og oversiktlige søknadsprosesser i forbindelse med utveksling
og enklere saksbehandling for godkjenning av fag tatt i utlandet.
Utenlandske studenter ved UiO
Gratisprinsippet skal gjelde for utenlandske studenter ved UiO. Dette er et viktig middel både for å
tiltrekke seg studenter, men også for at muligheten til å studere ved UiO ikke skal være avhengig av
hjemland, eller økonomisk og kulturell bakgrunn. Boliggarantien for internasjonale studenter skal
opprettholdes.
Inkludering
Sosial og faglig inkludering av studenter fra andre land, skjer best gjennom felles språk. Derfor skal
universitetet tilby norskkurs for alle internasjonale studenter. Samtidig må universitetet ha et
bredere emnetilbud på engelsk,som også kommer norske studenter til gode. Dette skal ikke gå
utover undervisningskvaliteten. Gode fadderordninger tilpasset de utenlandske studentene trengs
også, gjerne med en bevissthet rundt ulike kulturelle holdninger til alkohol, og de utenlandske
studentenes ulike økonomiske forutsetninger.
Solidaritet
Studenparlamentet støtter studenter i kamp mot voldelige og diskriminerende regimer. UiO skal
kjempe for ytringsfrihet og akademisk frihet på den internasjonale arena, og skal påvirke våre
samarbeidspartnere der det er mulig. Universitetet skal fortsette å ta del i arbeidet med Scholars at
Risk (SAR). UiO skal ikke inngå samarbeid eller sende studenter på utveksling til universiteter i land
som systematisk diskriminerer grupper av studenter og ansatte.
Hjerneflukt
En rekke fattige land opplever at den utdannede delen av befolkningen emigrerer til andre, ofte
vestlige, land hvor arbeidsvilkår og lønnsnivå er bedre. Utviklinglandene blir dermed tappet for
kvalifisert arbeidskraft innen helsevesen, industri, forskning og andre viktige samfunnsområder.
Norge bør ta initiativ til et internasjonalt regelverk for det som kalles filtrert fattigdomsforårsaket
flytting. Regelverket må stille krav om kompensasjon til de fattige landene som mister kompetent
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6. Likestilling og mangfold i akademia
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Universitetet i Oslo skal bidra til sosial utjevning gjennom å tilby gratis og allsidig utdanning til alle.
Begge kjønn skal ha like muligheter for å gjøre det godt og utvikle seg i akademia. Når
profesjonsutdanningene innen helsefag og flere naturvitenskapelige studier er sterkt dominert av ett
kjønn, står universitetet og samfunnet overfor et likestillingsproblem som må møtes med tiltak. For
helseprofesjonene med høyt karaktersnitt vil tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn, være
det mest effektive. Samtidig må UiO kontinuerlig arbeide for å rekruttere og inkludere begge kjønn
på alle studier. Her må det settes av penger til lokale, kvalitative tiltak.
Dissens: Et mindretall av arbeidsutvalget bestående av Madeleine Sjøbrend og Morten Bakke
Kristoffersen ønsker å stryke setningen:
” For helseprofesjonene med høyt karaktersnitt vil tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn,
være det mest effektive.”
og stryke første ord av neste setning og endre:
UiO må kontinuerlig(…)
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Likestilling ved ansettelser
Studentparlamentet krever at UiO innfører radikal kjønnskvotering ved ansettelser av professorer.
Menn er ikke nødvendigvis bedre egnede forskere og undervisere enn kvinner, men menn utgjør
brorparten av Norges professorer. Etter utdanningsboomen på 1970-tallet har
rekrutteringsgrunnlaget blant kvinner økt, men det er fortsatt kun 26 prosent kvinner i
professorstillingerved UiO.1 Både kvinner og menn skal være akademiske forbilder for studentene.
Radikal kjønnskvotering til professorstillinger er et effektivt tiltak for å endre den skjeve
kjønnsbalansen, og det er en rekutteringsmetode som tar høyde for at kvalifikasjoner ikke
nødvendigvis vurderes verdinøytralt - i motsetning til moderat kjønnskvotering. Studentparlamentet
støtter regjeringen i en omkamp på det europeiske nivå for at radikal kjønnskvotering skal være
tillatt på norske universiteter og høgskoler. Likevekt av kjønn i ansettelseskomiteer skal forekomme.
UiO skal utlyse alle sine stillinger offentlig.
Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Madeleine Sjøbrend og Morten Bakke
Kristoffersen ønsker å endre avsnittet til:
Studentparlamentet vil at UiO innfører moderat kjønnskvotering ved ansettelser av professorer. Etter
utdanningsboomen på 1970-tallet har rekrutteringsgrunnlaget blant kvinner økt, men det er fortsatt
kun 26 prosent kvinner i professorstillinger ved UiO. Både kvinner og menn skal være akademiske
forbilder for studentene. Moderat kjønnskvotering til professorstillinger er et effektivt tiltak for å endre
den skjeve kjønnsbalansen i akademia og det diskriminer ikke et kjønn, men legger vekt på at ved
ansettelser av personer med like kvalifikasjoner blir det underrepresenterte kjønn prioritert. Moderat
kjønnskvotering er ikke en ”quick-fix” og legger derfor til rette for at de underliggende problemene i
dagens akademia kan bli løst. Mentorordningen må styrkes, timebruken til en professor må evalueres
og UiO må ta opp kampen på at publikasjonspoeng blir rettferdig tildelt. Likevekt av kjønn i
ansettelseskomiteer skal forekomme. UiO skal utlyse alle sine stillinger offentlig.
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Mentorordningen
Ordningen med mentorprogrammet må viderføres og styrkes i årene som kommer. Alle som deltar i
programmet må forplikte seg til et års deltagelse og ordningen skal prioritere det underrepresenterte
kjønn.
Insentivmidler for likestilling
Insentivordningen for ansettelser av kvinner i høyere vitenskapelige stillinger ved Matematisknaturvitenskapelig fakultet må evalueres. Formålet må være å se på om insentivmidlene virkelig
belønner gjennomtenkt likestillingspolicy.
Mangfold i studentorganer
Studentparlamentet vil jobbe aktivt for å rekruttere minoritetsstudenter til sine organer, og vi ønsker
et aktivt samarbeid med studentorganisasjoner for minoritetsstudenter.

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013
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SP
080/12
Handlingplan 2012/2013
Solveig Figenschou og Madeleine Sjøbrend

Handlingsplan 2012/2013
Innledning
Handlingsplanen beskriver de politiske og organisatoriske mål som Studentparlamentet skal arbeide for i
perioden 2012/2013.
1 Kvalitet i utdanningen!
Studentparlamentet krever:
forskning som en del av utdanningsløpet på bachelorgradnivå
at studenter på masternivå skal ta del i pågående forskningsprosjekter
at studentene i løpet av en grad opplever varierte undervisnings- og vurderingsformer
at basisgrupper etter modell fra juridisk fakultet skal implementeres på alle fakulteter
digitale hjelpemidler som øker deltakelse i undervisningen
at alle forelesninger skal podkastes
at alle undervisere skal kurses jevnlig i pedagogikk og undervisningsmetode
kollegavurdering for alle undervisere
praksis i samarbeid med arbeidslivet skal styrkes og utvides
at studentene skal få automatisk digital begrunnelse på eksamen
at det skal innføres underveisvurdering på alle emner der dette er hensiktsmessig. Denne skal ha en
innvirkning på sluttkarakteren i faget.
l. at det skal gjøres lettere å ta fag på tvers av studieretninger og fakulteter
m. at tvunget kjøp av pensum ikke skal være en del av avtalen med KopiNor om en ny, digital løsning
for bruk av faglitteratur
n. at faglige styrker skal være det styrende for hvordan man prioriterer fagområder på Humanistisk
fakultet, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen fakultetet er i.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

2 Et miljøvennlig universitet
Studentparlamentet krever:
www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
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at Universitetet i Oslo (UiO) skal prioritere forskning på fornybar energi, fremfor forskning på fossilt
brensel
b. at kildesortering innføres på hele UiO
c. at UiO skal samarbeide med Oslo kommune for å bli europeisk miljøhovedstad i 2016
d. at UiO skal oppfylle 40 av 50 indikatorer i Best Green University Practice-håndboka
a.

3 Læringsmiljø
Studentparlamentet krever:
at studenter med varige funksjonsnedsettelser kun trenger å søke om tilrettelagt eksamen én gang i
løpet av studietiden
b. at Forberedende Veiledning implementeres på hele UiO
c. at undervisning ikke skal finne sted utenom barnehagenes åpningstider
a.

4 UiO – et universitet i verden
Studentparlamentet krever:
at studenter i søknadsprosessen til utveksling kun forholder seg til én administrativ enhet
en liste med emner fra andre universiteter som har blitt godkjent av UiO tidligere, og at prosessen
for godkjenning ikke skal overstige to måneder.
c. at alle internasjonale studenter skal få tilbud om norskundervisning
d. at UiO skal opprette flere fellesgrader, både nasjonalt og internasjonalt
e. at UiO ikke skal inngå samarbeid med universiteter som systematisk diskriminerer grupper av
studenter og ansatte
a.
b.

5 Likestilling i akademia
Studentparlamentet krever:
tilleggspoeng for det underpresenterte kjønn på profesjonsstudier i helsefag med høyt karaktersnittet
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a.
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Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Morten Bakke Kristoffersen og Madeleine
Sjøbrend ønsker å avvise dette forslaget.
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at arbeidstiden for vitenskapelig ansatte skal være tilnærmet lik resten av arbeidslivet
at dagens incentivordning med ekstramidler ved ansettelser av kvinner evalueres
at UiO innfører radikal kjønnskvotering ved ansettelser av professorer
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b.
c.
d.

60

Dissens: Et mindretall i Arbeidsutvalget bestående av Morten Bakke Kristoffersen og Madeleine
Sjøbrend ønsker å avvise dette forslaget.

61
62
63
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post@studentparlamentet.uio.no
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Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)
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6 Velferd
Studentparlamentet krever:
a.
b.

4000 nye studentboliger i Oslo innen 2020
at deltidssykemelding for studenter blir en fast ordning

7 Makt til studentene!
7.1 Studentparlamentet krever:
a.
b.
c.

at program-, institutt- og/eller fakultetsledelse jevnlig møter studenttillitsvalgte på fakultetet
at antall eksterne styrerepresentanter i Universitetsstyret reduseres til to
opplæring av alle studentrepresentanter i styrer og utvalg på universitetet

7.2 Studentparlamentet skal:
a.
b.
c.
d.

arrangere minst to konferanser for å styrke samarbeid og fellesskap blant studentene
arrangere møter for studentrepresentantene i fakultetstyrer fem ganger per kalenderår
arrangere studentutvalgslederforum ti ganger per kalenderår
sørge for at valgdeltakelsen ved Studentvalget 2013 økes

Forkortelser:
UiO = Univeristetet i Oslo

www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)

www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)

Revidert budsjett 2012 og budsjett 2013
KONTOSAMMENDRAG

REGNSKAP 2011

BUDSJETT 2012

REV BUDSJETT 2012

BUDSJETT 2013 regner med en lønns- og prisvekst på 3,5%
*=regulert

37 Tilskudd

-2 639 496,48

-2 707 000,00

-2 608 000,00

-2 730 320,00

Sum

-2 639 496,48

-2 707 000,00

-2 608 000,00

-2 730 320,00

1 187 789,55

1 183 357,76

1 183 357,76

1 218 662,87

167 572,09

164 682,04

164 682,05

169 622,51

59 Andre personkostnader

62 131,90

67 114,00

67 114,00

64 300,00

65 Kostnadsført inventar

14 662,33

6 000,00

20 000,00

6 000,00

51 Lønn ansatte
54 Arbeidsgiveravgift

67 Diverse fremmede tjenester

52 987,19

109 300,00

109 300,00

113 000,00

122 280,21

67 700,00

67 700,00

59 700,00

31 191,04

26 175,00

26 175,00

26 175,00

73 Salgs- og reklamekostnader

376 148,76

479 700,00

429 700,00

426 700,00

74 Gaver og kontingenter

769 851,45

768 795,00

762 795,00

802 000,00

5 563,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

68-69 Kontorkostnader
70 Reisekostnader

75 Forsikringer
77 Andre driftskostnader
80 Finansinntekter
Sum

RESULTAT

45 689,66

56 900,00

38 900,00

46 900,00

-22 544,50

-19 850,00

-19 850,00

-19 850,00

2 816 132,68

2 915 873,80

2 855 873,81

2 919 210,38

176 646,20

208 873,80

247 873,81

188 890,38

36 Tilskudd
3610 Tilskudd fra SiO

-879 496,48

-900 000,00

-800 000,00

1

-850 000,00

3730 Tilskudd fra UiO

-1 760 000,00

-1 807 000,00

-1 808 000,00

2

-1 880 320,00

Sum

-2 639 496,48

-2 707 000,00

-2 608 000,00

-2 730 320,00

283 775,50

295 793,00

295 793,00

300 000,00

51 Lønn ansatte
5010 Fast lønn

5011 Overtid

15 187,85

20 000,00

20 000,00

20 000,00

5012 Ekstra hjelp u/feriepenger

15 500,00

20 000,00

20 000,00

16 000,00

5013 Ekstra hjelp m/feriepenger

0,00

0,00

0,00

0,00

5014 AU-honorar u/feriepenger

803 435,10

787 769,60

787 769,60

818 341,38 *

19 930,50

10 000,00

10 000,00

10 000,00

8 685,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

5015 Rentekompensasjon
5017 Komitearbeid/ordstyrere u/feriepenger
5018 Telefongodtgjørelse

5 400,00

5 400,00

5 400,00

8 600,00

35 875,60

37 895,16

37 895,16

39 221,49 *

1 187 789,55

1 183 357,76

1 183 357,76

162 513,63

159 338,83

159 338,83

164 118,99 *

5 058,46

5 343,22

5 343,22

5 503,52 *

167 572,09

164 682,05

164 682,05

169 622,51

5910 Administrasjonsforpleining

2 410,00

3 300,00

3 300,00

3 300,00

5920 Yrkesskadeforsikring

2 480,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5922 OTP

6 065,00

6 314,00

6 314,00

6 500,00 *

5990 Annen personalkostnad

3 472,96

4 000,00

4 000,00

4 000,00

21 825,32

22 000,00

22 000,00

20 000,00

8 828,29

9 000,00

9 000,00

8 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5092 Feriepenger adm. 12 %
Sum

1 218 662,87

54 Arbeidsgiveravgift
5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 %
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Sum

59 Andre personalkostnader

5991 Personalfester
5992 Opplæring overlapp
5993 Internseminarer og evalueringer
5994 Komitéaktivitet

7 050,33

10 000,00

10 000,00

10 000,00

62 131,90

67 114,00

67 114,00

64 300,00

6540 Driftsmaterialer

14 662,33

6 000,00

20 000,00

Sum

14 662,33

6 000,00

20 000,00

Sum

65 Kostnadsført inventar
3

6 000,00
6 000,00

67 Diverse fremmede tjenester
6710 Revisjonshonorarer

16 000,00

16 500,00

16 500,00

18 000,00 *

6720 Regnskapstjenester

32 737,19

25 000,00

25 000,00

30 000,00 *

6730 IT-tjenester

60 000,00

60 000,00

4 250,00

7 800,00

7 800,00

5 000,00

52 987,19

109 300,00

109 300,00

113 000,00

6810 Kontorrekvisita

80 901,75

20 000,00

20 000,00

15 000,00

6815 Kopieringer

6790 Konsulenttjenester
Sum

4

60 000,00

68-69 Kontorkostnader

27 167,58

26 000,00

26 000,00

26 000,00

6860 Aviser, tidsskrifter mv.

8 517,51

15 000,00

15 000,00

12 000,00

6912 Mobiltelefon

4 980,37

6 000,00

6 000,00

6 000,00

713,00

700,00

700,00

700,00

122 280,21

67 700,00

67 700,00

59 700,00

300,00

300,00

300,00

6950 Porto
Sum

70 Reisekostnader
7100 Kilometergodtgjørelse
7150 Reiser ikke oppg. pliktig

31 191,04

25 875,00

25 875,00

25 875,00

Sum

31 191,04

26 175,00

26 175,00

26 175,00

48 278,63

60 000,00

60 000,00

60 000,00

73 Salgs- og reklamekostnader
7301 Annonsering
7303 Elektronisk formidling

1 724,17

700,00

700,00

7304 Kunngjøring SP-valg

90 694,38

75 000,00

60 000,00

5

62 000,00

7319 Promotering

17 551,85

40 000,00

55 000,00

6

40 000,00

7

160 000,00

7320 Møtekostnader
7321 Arrangementskostnader
7322 HP-seminar
7323 NSO s Landsting
Sum

31 493,09

40 000,00

40 000,00

122 753,20

230 000,00

150 000,00

59 439,40

60 000,00

60 000,00

700,00

40 000,00

60 000,00

4 214,04

4 000,00

4 000,00

4 000,00

376 148,76

509 700,00

429 700,00

426 700,00

8 366,84

10 000,00

4 000,00

74 Gaver og kontingenter
7410 Kontingenter

8

4 000,00

7415 Gaver

3 629,09

3 000,00

3 000,00

3 000,00

7420 Fond (Utøya, DNS)

28 065,00

0,00

0,00

15 000,00

7460 ISU

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

7462 Fraksjonsstøtte

52 040,88

60 000,00

60 000,00

60 000,00

7463 Studentorganer

120 749,64

120 000,00

120 000,00

120 000,00

7464 Velferdstinget i Oslo

537 000,00

555 795,00

555 795,00

580 000,00

Sum

769 851,45

768 795,00

762 795,00

802 000,00

7500 Forsikring

5 563,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Sum

5 563,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

4 564,37

5 000,00

5 000,00

5 000,00

7709 Priser

20 000,00

20 000,00

20 000,00

7723 Studentparlamentsvalg

19 921,81

30 000,00

12 000,00

1 068,48

1 600,00

1 600,00

75 Forsikringer

77 Andre driftskostnader
7706 AU-disposisjon

7770 Bankkostnader
7790 Andre driftskostnader
Sum

10 000,00
9

30 000,00
1 600,00

135,00

300,00

300,00

300,00

45 689,66

56 900,00

38 900,00

46 900,00

-22 672,50

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

80 Finansinntekter
8050 Renteinntekter
8155 Renteutgifter
Sum

128,00

150,00

150,00

150,00

-22 544,50

-19 850,00

-19 850,00

-19 850,00

Revidert budsjett 2012

1: vi fikk kun 800000 fra SiO
2: vi fikk noe mer fra UiO
3: økes pga innkjøp av nytt kamera og skjermer
4: tidligere ble IT-tjenestene betalt fra denne posten
5: settes ned fordi vi kun har brukt 60000
6: økes pga nye gadgets
7: Kommer ikke til å bruke opp hele denne posten i år
8: senkes pga lav deltakelse på eksterne arr
9: kuttes pga lave utgifter i valget

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved UiO
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

AU
081/12
Revidert budsjett 2012 og budsjett 2013.
Emilie Wilberg

Budsjettet for 2013 legger opp til ett underskudd på 188 890,38 kroner. Det har over lengre tid vært et mål for
Studentparlamentet å redusere sin egenkapital ( pr 01.01.2012 på 939 746,42). Budsjettunderskuddet må i så
måte sees i sammenheng med dette målet. Den store egenkapitalen gjør det vanskelig å legitimere
søknadssummene våre når vi søker om støtte fra UiO og Velferdstinget. Vi ønsker derfor å opprettholde et
underskudd, med noe kutt fra budsjettet og det reviderte budsjettet fra 2012.
Revidert budsjett bærer preg av at vi fikk 100 000 kr mindre fra SiO enn det ble budsjettert med i 2012. Vi gjør
derfor noen kutt, spesielt i arrangementskontoen da vi håper å bli flinkere på å søke inn penger.
Hovedtrekket ved budsjettet for 2013 er å opprettholde samme budsjettunderskudd som det var beregnet i
langtidsbudsjettet ifjor.
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Vedlegg: Budsjett 2013
NOTER
Konto 3610 Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
Studentparlamentet ( SP) får i 2012 kr. 800 000,00 fra Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), og ikke 900 000 som
det opprinnelig var budsjettert med. Utbetalingen av midler fra SiO kommer i to omganger, henholdsvis 22.
februar og 1. sept. Midlene kommer i hovedsak fra semesteravgiften. I 2013 håper vi at støtten fra SiO vil øke noe,
slik at vi på lang sikt kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå med forutsigbare tilskudd, hvor vi selv kan regulere og
kutte i egenkapitalen vår.
Konto 3730 Tilskudd fra UiO
Tilskuddet fra UiO dekker følgende:
- Rammetilskudd til kontorutgifter
- Tilskudd til stilling i sekretæriatet
- Tilskudd til dekning av leders lønn
- Tilskudd til studentorganene
- Tilskudd til Velferdstinget i Oslo og Akershus
- Tilskudd til dekning av kjøp av driftstjenester fra USIT
Studentparlamentet i Oslo fikk i 2012 kr. 1 808 000,00 fra UiO. Summen har de siste årene hatt en økning på 4
prosent per år, noe vi antar også vil være tilfellet i 2013.
Konto 5100 Faste lønninger i administrasjonen
Posten viser lønnsutgifter for organisasjonskonsulenten til SP og baserer seg på lønnstrinn 26 i Statens
lønnsregulativ . Det forventes en lønnsøkning på 3,5 prosent. Ekstakt lønn er vanskelig å beregne, da det kommer
an på evt lønnsstigning og ferieavvikling som ikke er betalt da vi ansetter en ny organisasjonskonsulent i
september 2012.
Konto 5011 Overtid i administrasjonen
Posten dekker overtidslønn for organisasjonskonsulenten. Ettersom det er forventet at organisasjonskonsulenten
til SP nå også tar seg av det grafiske og visuelle arbeidet til SP er det hensiktsmessig å forvente at det vil bli noe
overtidsjobbing i administrasjonen, i tillegg til kveldsmøter og helgeseminarer.
Konto 5012 Ekstra hjelp u/feriepenger
Posten dekker ekstrahjelp uten feriepenger. Midlene dekker utgifter til 10 valgansvarlige på hvert fakultet, som
får honorar etter fakultetets størrelse (fra 500 - 4000 kroner), totalsum kroner 16 000.
Konto 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger
Denne posten dekker ekstrahjelp i SP med feriepenger. For 2012 antas det at det ikke vil være behov for denne
typen hjelp ettersom organisasjonskonsulenten har bred kompetanse.
Konto 5014 AU-honorar u/feriepenger
Tre av fem Arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. De to Universitetsstyrerepresentantene
honoreres av UiO. Alle fem mottar honorar tilsvarene lønnstrinn 10 i følge statens lønnsregulativ. Iløpet av
2012/2013 må vi finne en ny måte å regne ut lønna på, da det ikke lenger finnes noe lønnstrinn 10 i statens
lønnsregulativ. (Ble fjernet i forrige lønnsoppgjør). Foreløpig beregner vi en generell lønnsvekst på 3,5% inn i
budsjettet for 2012.
Leder, Internasjonalt ansvarlig og Studie- og forskningsansvarlig mottar lønn 13 måneder, hvorav den siste
måneden innebærer honorar for overlappsperioden (2 uker), samt kompensasjon for manglende feriepenger og
det faktum at det er vanskelig å skaffe seg sommerjobb så sent på sommeren.
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Univeritetsstyrerepresentantene mottar honorar fra UiO i 12,5 mnd, mens Studentparlamentet dekker den siste
halve måneden.

Konto 5015 Rentekompensasjon
Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt skatt som
påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra Lånekassen på søknad om rentefritak for hver enkelt. Om et
rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen avhenger av hvor mye hver enkelt AU-medlem har tjent det enkelte
året.
Posten er vanskelig å beregne, da AU-medlemmer tjener ulikt det halvåret de ikke sitter i AU og det derfor er
usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik størrelse på lån og kan ha
ulik skattesats for biinntekter.
Konto 5017 Komitéarbeid / Ordstyrere m.m. u/feriepenger
Posten dekker honorar til ordstyrere og kontrollkomitén. Kontrollkomiteens leder honoreres med 1 500 kr i
semesteret. De to andre honoreres med 750 kr i semesteret.
Honorar for ordstyrere er delvis ført under post 6790 (for forklaring, se note for denne posten). Disse to postene
må derfor ses i sammenheng med hverandre.
Konto 5018 Telefongodtgjørelse
Posten dekker telefongodtgjørelse for AU. Godtgjørelsen er foreslått økt fra kr. 100 i måneden til kr.167 (Kr. 2000
i året) for fire i AU på grunn av høye telfonutgifter. Posten dekker også 300 kroner per semester til
organisasjonskonsulenten.
Konto 54 Arbeidsgiveravgift – post 5400 og 5410
Økning i lønns-/honorarposter fører til økning på disse to postene.
Konto 5910 Administrasjonsforpleining
Posten dekker mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, samt tiltak som gir faglig utvikling.
Konto 5920 Yrkesskadeforsikring
Yrkesskadeforsikringen vår er hos Norsk forsikring, gjennom SiO.
Konto 5922 Obligatorisk tjenestemannspensjon
Dekker pensjon og bankomkostninger til organisasjonskonsulenten. Størrelsen på pensjonen avhenger av lønnen.
Posten øker derfor fra år til år grunnet lønnsøkninger.
Konto 5990 Andre personalkostnader
Posten dekker utgifter til frukt og grønt på Eika, kaker i forbindelse med bursdager og andre mindre utgifter.
Tidligere ble utgiftene til vaffelfredag også ført her, men ettersom arrangementet skiftet karakter fra å være
internt til et mer eksternt arrangement føres disse utgiftene nå på post 7913 Promotering.
Konto 5991 Studentparlamentsfest
Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og sommeravslutning. Det er
lagt inn midler til ryddehjelp i forbindelse med julebordet.
Konto 5992 Opplæring overlapp
Posten dekker kostnader forbundet med opplæringsseminar av nytt AU i juni/juli. Utgiftene er i hovedsak mat,
evt leie av hytte og eventuelle aktivteter.
Konto 5993 Internseminarer og evalueringer
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Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for Arbeidsutvalget: mat og
drikke, transport, opphold, leie av møtelokalet ol.
Konto 5994 Komitéaktivitet
Det har i flere år vært vanskelig å skape nok aktivitet i komiteéne til å komme i balanse på denne posten. Posten
er derfor senket noe basert på erfaringer fra tidligere år.
AU ser på posten som et godt aktivitetsfremmende tiltak og komiteene står fritt til å disponere midlene som de
ønsker. Det blir foretatt en interndisponering blant de tre komiteene hvor kr 1500 er satt av til KK. For 2013 vil
kostnadene i komiteene som innebærer reiser, dekking av kontingent osv. føres i regnskapet på henholdsvis
konto 7150 Reiser og 7410 Kontingenter. Dette gjøres av hensyn til at vi ønsker konsekvent føring av kostnader
på de aktuelle postene i regnskapet.
Konto 6540 Driftsmaterialer
Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr, og møbler. I 2010 ble det blant annet
kjøpt inn nye kontorstoler til Villa Eika. I 2012 var det satt av penger til nye griller, samt plakatbukker. Denne
posten mptte økes på grunn av inkjøp av nytt kamera og nye skjermer. For 2013 er det satt av penger til uventede
utgifter knyttet til drift.
Konto 6710 Revisjonshonorar
Posten dekker revisjon av SPs regnskap.
Konto 6720 Regnskapstjenester
Posten dekker regnskapskostnader.
Konto 6730 IT-tjenester
Studentparlamentet fikk i 2010 på plass en avtale som formaliserte forholdet mellom Studentparlamentet og
USIT (Universitetes senter for informasjonsteknologi). Avtalen dekker SPs behov for drift av maskinpark/klienter,
brukeradministrasjon, e-post, tilrettelegging av infrastruktur samt brukerstøtte via lokal IT-ansvarlig. Denne
utgiften dekkes gjennom økte tilskudd fra UiO (post 3730). Disse utgiftene ble tidligere ført under post 6810
Kontorrekvisita.
Konto 6790 Konsulenttjenester
Posten dekker ordstyrer på Studentparlamentsmøter. Ordstyrer vi benytter har eget foretak, og fakturert oss i
istedenfor at det blir ført som honorar under post 5017. Vi kan regne med å bruke noe mindre her enn det vi hart
gjort før, på grunn avv ariasjon i ordstyrerbruk. Posten må altså ses i sammenheng med post 5017.
Konto 6810 Kontorrekvisita
Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av rekvisita, kjøkkenartikler av ulike slag osv.
Konto 6815 Kopiering
Vi leier kopimaskinen på Villa Eika. Posten dekker leie, service, kopiering og tonere på denne maskinen, samt
kopiering. Store kopioppdrag utføres på Reprosentralen og dekkes av UiO. Servicekostnader kommer kvartalsvis.
Utgiften til kopimaskin deles med Velferdstinget.
Konto 6860 Abonnementer
Posten dekker avisabonnementer. Noen aviser deles mellom SP og VT. SP dekker derfor kun 54 % av utgifter for
disse som deles. Totalforbruket for denne posten varierer fra år til år, da noen abonnementer avsluttes, nye
abonnementer opprettes,.
Konto 6912 Mobiltelefon
Posten dekker utgifter for bruk av SPs mobiltelefon, som disponeres av leder.
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Konto 6950 Porto
Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under postsystemet til UiO
og av den grunn ikke dekkes av UiO. I tilegg kommer portokostnadene regnskapsfører får når han oversender
bilagene til revisor.
Konto 7100 Kilometergodtgjørelse
Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer og
Handlingsplanseminaret. Universitetsstyrerepresentantene kan låne bil gratis av UiO ved behov, som er blitt gjort
siden 2008.
Konto 7150 Reiser
Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. Kontingenter til seminarer/konferanser faller ikke innenfor
denne posten. Utlegg refunderes mot kvittering. På denne posten føres også midlertidige reiseutgifter for SP som
refunderes fra andre instanser, UiO og NSO hovedsakelig men som er vanskelig å spå om blir dekket i forkant.
SPAU prioriterer reiser innenlands for hele AU og noen utenlandsreiser for internasjonalt ansvarlig.
Konto 7301 Annonsering
Denne posten dekker annonsering i forbindelse med studiestart, arrangementer som konferanser og debatter, og
studentorgansmidler. Det er satt av midler slik at det er mulig å kjøre 2 helsider og noen mindre annonser. SP
benytter også sosiale medier som et ledd i annonseringen.
Konto 7303 Elektronisk formidling
Denne posten dekket tidligere utgifter for domenet for nettsiden. SP har sett det som hensiktsmessig å avslutte
flere av nettsidene vi betaler for og utgiftene for 2012 er kun knyttet til vår SMS-tjeneste.
Konto 7304 Kunngjøring SP-valg
Posten har tidligere dekket trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas i forbindelse med
studentparlamentsvalget, samt noen annonser. For 2012 valgte vi å kutte beløpet til 45 000 kr og heller finne et
rimeligere alternativ til valgbilaget. I det reviderte budsjettet vises hvor mye vi faktisk betalte for valgbilaget og
annonse.
Konto 7319 Promotering
Denne posten ble opprettet i 2010 og dekker kostnader knyttet til promotering av SP. Kostnadene knyttet til
vaffelfredag på Eika kommer inn under denne posten, i tilegg til promoteringsmateriell som gensere, drops og
annet. I det reviderte budsjettet ønsker vi at denne posten økes, på grunn av innkjøp av nytt
promoteringsmateriell (flakser, penner etc).
Konto 7320 Møtekostnader
Denne posten dekker mat- og drikkekostnader til Studentparlamentsmøter, Studentutvalgslederforum (SULFmøter) og eventuelt andre møter. Utleggene knyttet til Handlingsplanseminaret kommer på post 7322.
Konto 7321 Arrangementskostnader
Posten dekker utgifter til fadderordningen, semesterstart, konferanse, debatter, internasjonalt arrangement og
diverse mindre arrangementer, som f.eks åpen dag.
Fadderordningen mottok i 2010 rundt 97 000 kroner . Disse midlene har ikke gått til lønn eller honorar. I 2011 ble
denne summen redusert til 50 000 kr, og de vil motta samme sum i 2013.
Konto 7321 bør også sees i forbindelse med konto 7709 Aksjonskonto, konto 7319 Promotering og konto 7301
Annonsering.
Interndisponeringen for konto 7321 er som følger :
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Fadderordningen
Semesterstart
Studentkonferanser
Debatter
Diverse arrangementer
Totalt:

kr. 50 000
kr. 17 000
kr. 80 000
kr. 5000
kr. 8000
kr 160 000

Konto 7322 HP-seminar
Inkluderer midler til overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer.
Konto 7323 Landsmøte SNO
Frukt og snaks til landsmøtedelegatene, samt bevertning under formøtene.
Konto 7410 Kontingenter
Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på konferanser, seminarer og kurs som ikke dekkes av UiO
eller NSO.
Konto 7415 Gaver
Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO, VT og SP. Denne type
utgifter varierer noe fra år til år.
Konto 7460 ISU
Vi bevilger årlig støtte til ISU. I tillegg har ISU muligheten til å søke om ekstra støtte til prosjekter og aktiviteter fra
midler som innvilges etter søknad til studentorganer (post 7463).
Konto 7462 Fraksjonsstøtte
Studentparlamentet benytter en modell med middels grunnstøtte, kr. 4 500 per liste, og middels
resultatbasert støtte med en ramme på kr. 29 000 basert på stemmeresultat foregående år.
Nye lister som stiller med minst 14 unike navn på listen støttes med grunnstøtte (kr. 4 500 kr). For hver
person man har mindre enn 14, trekkes kr 200 fra støtten. Det settes av 9 000 kr i budsjett til nye lister.
Som nye lister regnes alle lister som ikke kom inn i Studentparlamentet året før.
Rammen for hvor mye SP kan dele ut til fraksjonene er på 74 000 kroner, inkl. de 9 000 kr til nye lister.
Rammen til fraksjonsstøtten er på kroner 74 000.
Konto 7463 Studentorganer
Se også forklaring under post 3730 Tilskudd fra UiO.
Hvert år overfører Universitetet i Oslo tilskudd til Studentparlamentet for tildeling til studentorganer. Midlene
tildeles studentorganer etter godkjente søknader.
For 2011 mottok SP kr. 89 500 fra UiO til studentorgansmidler. I tilegg har Studentparlamentet valgt å bruke
30 500 kr i ekstra til dette formålet, slik at vi får en totalsum på 120 000 kr. Dette er løsning vi ønsker å fortsette
med i 2013, slik at vi også da vil få en sum på 120 000 kr.

Konto 7464 Velferdstinget i Oslo og Akershus
Støtte til Velferdstinget fra UiO igjennom Studentparlamentet.
Se forklaring under post 3730.
Konto 7500 Forsikringspremie
Posten dekker forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, samt reiseforsikring for Arbeidsutvalget.
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Konto 7706 AU-disposisjon
SP-AU disponerer denne kontoen. Utgiftene knytter seg i hovedsak til utgifter som taxibehov, middager, julebord
og uforutsette kostnader.
Konto 7709 Priser
Pengene på denne posten går å belønne årets underviser med 10 000 kr. Vi foreslår et kutt grunnet at dette kun
er et symbolsk beløp.
7723 Studentparlamentsvalg
Posten dekker materiell, utgifter forbindelse med debatter, mat og snaks.
7770 Bankkostnader
Utgifter til ubetaling av lønn, betaling av regninger osv.
7790 Andre driftskostnader
I hovedsak registreringer og endringer i Brønnøysundregistrene
8050 Renteinntekter
Renteinntekter på egenkapitalen vår
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Konto

Beskrivelse

Regnskap 2011

Budsjett 2012

Budsjett 2013

Estimert 2014

Estimert 2015

3610 Tilskudd fra SiO

-879 496,47

-900 000,00

-850 000,00

-900 000,00

-900 000,00

3730 Tilskudd fra UiO

-1 760 000,00

-1 807 000,00

-1 880 320,00

-1 955 532,80

-2 033 754,11

-2 639 496,47

-2 707 000,00

-2 730 320,00

-2 855 532,80

-2 933 754,11

1 187 789,55

1 183 357,76

1 218 662,87

1 265 000,00

1 300 000,00

SUM
51 Lønn Ansatte
54 Arbeidsgiveravgift

167 572,09

164 682,04

169 622,51

174 291,28

180 000,00

59 Andre Personkostnader

62 131,90

67 114,00

64 300,00

68 000,00

70 000,00

65 Kostnadsført inventar

14 662,33

6 000,00

6 000,00

6 000,00

10 000,00

67 Diverse fremmede tjenester

52 987,19

109 300,00

113 000,00

120 000,00

123 000,00

122 280,21

67 700,00

59 700,00

65 000,00

70 000,00

31 191,04

26 175,00

26 175,00

27 091,13

30 000,00

73 Salgs- og reklamekostnader

376 148,76

479 700,00

426 700,00

450 000,00

450 000,00

74 Gaver og kontingenter

769 851,45

768 795,00

802 000,00

760 000,00

760 000,00

68-69 Kontorkostnader
70 Reisekostnader

75 Forsikringer
77 Andre Driftskostnader
80 Finansinntekter
SUM
Spising av egenkapital

5 563,00

6 000,00

6 000,00

6 427,35

7 000,00

45 689,66

56 900,00

46 900,00

47 550,00

50 000,00

-22 544,50

-19 850,00

-19 850,00

-15 000,00

-15 000,00

2 813 322,68

2 915 873,80

2 919 210,38

2 974 359,76

3 035 000,00

173 826,21

208 873,80

188 890,38

118 826,96

101 245,89

730 872,62

541 982,24

423 155,28

321 909,39

Inngående egenkapital
per 01.01.2012

939746,42

TIL:
FRA:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

Sak 082/ 12
Langtidsbudsjett
Emilie Wilberg

Formålet med langtidsbudsjettet er å gi et forslag til hvordan Studentparlamentet kan få senket sin egenkapital
over tid. Dette gjøres ved å drive med store underskudd samtidig som man gradvis faser driften ned på et
bærekraftig nivå. Denne balansegangen er utfordrende, og det innebærer at vi gradvis må kutte ned på utgiftene.
Vi anser en sum på rundt 300 000 til å være en sunn egenkapital, og langtidsbudsjettet ender i så måte opp på
321 000 i 2015. Den høye egenkapitalen skyldes tidligere tildelte stønadspenger som ikke har blitt brukt. Dette
medfører for oss mindre legitimitet når vi søker prosjekt- og driftsstøtte hos andre, spesielt Velferdstinget har
påpekt vår store oppsamling av penger og kuttet støtten til oss med dette argumentet. Det er også et
grunnleggende prinsipielt problem ved at vi har en såpass stor pott med penger som vi ikke har klart å benytte
som forespeilet. Det er viktig at nedtrappingen av utgiftene våre skjer gradvis og i gjennomførbare intervaller, for
2013 har vi derfor budsjettert med et underskudd på 188 890,38 en sum vi har konkrete planer for å oppnå.

Vedlegg: Langtidsbudsjett
3610 Tilskudd fra SiO
Denne summen vedtas årlig av velferdstinget og størrelsen er avhengig av hvor mye drift og aktivitet vi
planlegger,samt en god søknad. Velferdstinget har tidligere påpeket den store egenkapitalen vår, og at denne bør
senkes for å fortsatt få lik sum. Vi forventer at støtten vil øke noe ettersom egenkapitalen vår synker.
3730 Tilskudd fra UiO
Tilskuddet fra UiO er kun prisjustert.
51 Lønn ansatte
Denne posten er beregnet utifra at AU til en hver tid er ved full bemanning og justert for lønnsvekst på 3,5%. Det
er også tatt forebehold for at organisasjonskonsulenten øker i lønnstrinn.
54 Arbeidsgiveravgift
Et avgiftsnivå på 14,1% ligger til grunn for beregningene.
59 Andre personkostnader
Lite forandringer. Prisjustert vekst for Obligatorisk tjenestemanspansjon, samt mindre kutt i personalfester.
65 Kostnadsført inventar
Denne posten vil være avhengig av om arbeidsutvalgene ønsker å invistere i nytt driftsmateriell (nye
datamaskiner, kontorstoler etc). I langtidsbudsjettet er det tatt sikte på at denne posten holder seg stabilt lav.
67 Diverse fremmede tjenester
Postene som i all hovedsak er utgifter knyttet til revisjon og konsulenter er justert for prisvekst til 3,5%.
68-69 Kontorkostnader
Justert for prisvekst 3,5%. Mulige kutt for fremtiden er avis abonnement som vi deler med velferdstinget.
70 Reisekostnader
Posten holdes lav for hele langtidsbudsjettet og er kun justert for prisvekst 3,5%. Summen har vist seg å være
tilstrekkelig tidligere, og er i stor grad avhengig av hvor mye interasjonalt ansvarlig ønsker å bevege på seg.
73 Salgs- og reklamekostnader
Denne posten har stort utslag på budsjettet, og er også den hvor de viktigste innsparingene må bli gjort fremover.
For 2012 ble posten for arrangementskostnader øket for å muliggjøre arrangering av studentkonferanse som i
2011. Dette er vel og bra, men stiller høye krav til at vi søker tilbake pengene eksternt. Vi budsjetterer derfor med
å kutte i arrangementskostnadene.
74 Gaver og kontingenter
Posten holder seg stabilt på samme utgiftsnivå hele perioden, med justering på prisvekst i overføringen til
velferdstinget. Mulige kutt fremover er frakssjonsstøtten samt i utdelingspotten til studentorganene.
75 Forsikringer
Prisjustert.
77 Andre driftskostnader
Her tar vi langsiktige kutt i posten for studentparlamentsvalg. Et mulig stort kutt er i posten priser, som går til
vinneren av undervisningsprisen som ble arrangert fra 2011. Vi ønsker å opprettholde prisen på dagens nivå, men
det er en post som enkelt kan senkes eller fjernes om fremtidlige AU ønsker det.
80 Finansinntekter
Renteinntekter på egenkapitalen vår. Forventet å minke gradvis i takt med kapitalen.

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
083/12
Forretningsorden og reglement
Morten Bakke Kristoffersen

Forretningsorden og reglement kan du lese her:
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/Regelsamling/
Reglementet kan ikke endres på dette møtet, men endringsforslag kan fremmes, og behandles på neste
Studentparlamentsmøte.
Endringsforslag til forretningsorden skal sendes ut 2 uker før møtets start. Det har vi desverre ikke vært istand til,
og håper Studentparlamentet kan åpne fristen for innsending av forslag.

Forslag 1:
Sendt inn av: Arbeidsutvalget
Under § 2–4 Innleveringsfrist:
Endre siste setning «Resolusjoner må forelegges Studentparlamentet skriftlig senest under godkjenning av
dagsorden for å kunne behandles på inneværende møte.»
Til: «Resolusjoner må forelegges Studentparlamentet skriftlig senest klokken 15.00, 2 dager før møtet for å kunne
behandles på inneværende møte.»

Slik at ny tekst lyder:
Saker må være meldt senest 14 dager før møtet og sakspapirer må være innlevert Arbeidsutvalget senest
klokka 12.00, 7 dager før møtet skal avholdes. Studentparlamentet kan på møtet sette opp hastesaker med
2/3 flertall blant de fremmøtte representanter uten å ta hensyn til første ledd.
Saker kan behandles under Eventuelt uten annen frist enn at saken varsles ved møtets begynnelse. Vedtak
kan ikke fattes i saker som er reist under Eventuelt.
Resolusjoner må forelegges Studentparlamentet skriftlig senest klokken 15.00, 2 dager før møtet for å kunne
behandles på inneværende møte.

www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
Universitetet i Oslo (UiO)

Forslag 2:
Sendt inn av: Arbeidsutvalget
Under § 3-4 Arbeidsutvalgets oppgaver:
Nye punkter:
- Kontakt og oppfølging av fakultetsstyrerepresentanter
- Kontakt og oppfølging av studentutvalgene

Slik at ny tekst lyder:
§ 3-4 Arbeidsutvalgets oppgaver:
- Intern arbeidsfordeling og oppfølging av dette gjennom funksjonstiden
- Iverksette vedtak fattet av Studentparlamentet og/eller Arbiedsutvalget
- Ekstern informasjonsvirksomhet
- Kontakt med Universitetets administrasjon og ledelse
- Kontakt med den nasjonale studentorganisasjonen og International Students Union
- Kontakt med Velferdstinget
- Kontakt med alle organisasjoner som har kontor på Villa Eika
Nytt punkt:
- Kontakt og oppfølging av fakultetsstyrerepresentanter
- Kontakt og oppfølging av studentutvalgene

www.studentparlamentet.uio.no
post@studentparlamentet.uio.no

Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

Org. nr 976 629 124
Norsk Studentorganisasjon(NSO)
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SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
084/12
Innkomne resolusjoner – Resolusjon 1

1

Klimahandling nå! Redux

2
3
4

Universitetet i Oslo er en stor institusjon som sitter på mye kompetanse som er relevant for å gjøre klimakutt
i Norge. Det er viktig at UiO blir sitt samfunnsansvar bevisst. UiO må komme på banen og gjøre sin del for
at resten av Norge skal bli mer miljøvennlig.

5
6
7
8
9

Klimatoppmøtet i Durban ga ikke verden den avtalen som trengs for å stanse de menneskeskapte
klimaendringene. Det haster å få til en rettferdig, ambisiøs og bindende klimaavtale. Veikartet som ble tegnet
i Durban innebærer et farlig hvileskjær, da en ny avtale ikke ventes å være ferdig før etter 2020. Nå er det
desto viktigere at enkeltland går foran. Skal Norge være et foregangsland og ha troverdighet i
klimaforhandlingene, må det vises til klimakutt på hjemmebane.

10
11
12

I følge FNs klimapanel må de rike landene kutte sine klimagassutslipp med opp mot 40 prosent innen 2020,
for å unngå en oppvarming av jorden på over to grader. Samtidig må utslippsveksten i utviklingsland gå
saktere enn prognosene i dag viser.

13
14
15
16

Som Norges største universitet har Universitetet et helt særegent samfunnsansvar. Dette ansvaret består av
flere deler: UiO har et ansvar for å bidra med kompetanse og refleksjon i samfunnet, og UiO har også et
ansvar for å være i forkant og ta initiativ når vi ser at noe kan gjøres bedre. UiO har et ansvar for at det blir
gjennomført tiltak for å gjøre Norge og resten av verden mer miljøvennlig.

17
18
19
20
21
22
23





UiO må ta ordet i samfunnsdebatten, og bidra med den kompetansen vi sitter på, ved å belyse
problemer og komme med løsninger.
UiO må prioritere grønn forskning, og sørge for at den grønne forskningen blir kommunisert til og
tatt i bruk av resten av samfunnet.
UiO må implementere miljøvennlige tiltak på campus, både for å bli grønnere selv, men også for å
demonstrere og prøve ut tiltakene.

Det er hensiktsmessig om de løsningene man kommer med lett kan implementeres i fattige land.

www.studentparlamentet.uio.no
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AU
085/12
Møtedatoer
Helge Schwitters

Forslag til møtedatoer for Studentparlamentet:
Høst 2012
24.-25. august (Handlingsplanseminar)
20. september
18. oktober
29. november
Vår 2013
14. februar
21. mars
18. april
23. mai (Konstituerende møte)

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved UiO
Studentparlamentets arbeidsutvalg

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
086/12 – 090/12
Valg
Solveig Figenschou

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
086/12
Valg av ett medlem til Kontrollkomiteen

3 representanter
Ingen vararepresentanter
Velges for perioden 01.07.2012-30.06.2013
Møtes på oppfordring fra AU eller SP, eller på eget initiativ
KK uttaler seg og om fortolkninger av reglement, og innstiller på endringsforslag til eksisterende
reglementer/forskrifter.
KKs leder honoreres1 500 kr i semesteret for det arbeidet han/hun gjør utenom
Studentparlamentsmøtene. KKs leder må kunne svare på spørsmål utenom Studentparlamentsmøtene.
Ingen av kandidatene til KK trenger å være Studentparlamentsmedlemmer, men de som velges har
plassfratredelse det året de sitter der. De to andre medlemmene i KK honoreres med 750 kr flatt i
semesteret.

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
087/12
Valg av to varamedlemmer til Ressursgruppe for tros- og livssynsutfoldelse

2 studentrepresentanter
2 personlige vararepresentanter
Antall møter i året (ca): 6
Funksjonstiden er fra 01.07.2012 – 30.06.2013
Ressursgruppen skal, innenfor rammene av overordnede føringer og plandokumenter ved UiO
legge til rette for religions og livssynsmangfoldet ved UiO ved å:









ivareta de praktiske utfordringene ved å utrede, foreslå og gjennomføre praktiske tiltak ved
behov, samt evaluere disse.
fremme saker av prinsipiell karakter til overordnede organer og ved behov delta i
drøftinger.
være i dialog og samarbeid med religions- og livssynsmangfoldet ved UiO og holde seg
orientert om miljøer, aktuelle saker, lovgivning, politikk og erfaringer innenfor
arbeidsfeltet.
kartlegge og systematisere erfaringer og utfordringer. Innhente intern og ekstern
kompetanse fra for eksempel relevante fagmiljøer, Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn (STL) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).
tilrettelegge for erfaringsutvekslingsseminar en gang i året med de instanser som gjennom
sitt arbeid med læringsmiljøet kommer i berøring med religions- og livssynsmangfoldet, for
eksempel UiOs fakultet, sentre og aktuelle administrative enheter, SiO, og eventuelt andre
aktuelle samarbeidspartnere.

Ressursgruppen repporterer årlig til Læringsmiljøutvalget om sitt arbeid.

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
088/12
Valg av en representant og to vararepresentanter til Den felles opptakskomite
for grunnstudier

DEN FELLES OPPTAKSKOMITÉ FOR GRUNNSTUDIER
2 studentrepresentanter
2 personlige vararepresentant
Antall møter i året (ca): 3
Komiteen møtes for å avgjøre særskilt vanskelige søknader om opptak til studier ved
UiO. Komiteen avgjør også søknader om opptak fra internasjonale studenter. Felles
opptakskomité for grunnstudier har funksjonstid 01.08 – 31.07.

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
089/12
Valg av to vararepresentanter til Stipendkomiteen

STIPENDKOMITEEN
2 studentrepresentanter
2 personlige vararepresentanter
Antall møter i året (ca): 1-3
UiO sitter som forvalter av en rekke stipender, for eksempel Jahre-fondet og Tullin-fondet. Komiteen behandler
søknader som kommer inn til de forskjellige stipendene, og innstiller på tildeling overfor Universitetsstyret.

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
090/12
Valg av en vararepresentant til Styret i vitenskapsteori

STYRET I VITENSKAPSTEORI

1 studentrepresentant
1 vararepresentant
Antall møter i året (ca): 3
Funksjonstiden er fra 01.07.2012 – 30.06.2013

Området for virksomheten omfatter alle former for vitenskapelig studier av vitenskap, samt
vitenskapsfilosofi og organiserer seminarer knyttet til fagfeltene. Styret er tilknyttet Institutt for filosofi,
ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og arrangerer seminarer innenfor temaet vitenskapsteori 1-2
ganger i året.

