
 

 

 
 
 
 
 
 
         

  
 
REFERAT FRA  MØTE 06/13-14 I STUDENTPARLAMENTET 
          
Tid:   28. februar 2014 
Sted:   Betong, Chateau Neuf. 
 
Ordstyrer:  Kristian Myhre 
Referent:  Marte Gravem Isaksen 
  
Tilstede: 
Realistlista: 
Følgende representanter var tilstede: 

1  Kristina Erikstad Sæterdal 

8  Madeleine Sjøbrend 

11  Henrik Andersen Sveinsson 

16  Heidrun Elisabeth Lode 

21  Alexander Fleicher 

24  Mali Ramfjell 
 
Venstrealliansen: 
Følgende representanter var tilstede: 

2  Daniel Sandbakken Nilsen 

9  Armin Khoshnewiszadeh 

12  Mikkel Haugen 

18  Ikke tilstede 

23  Celestina Da Silva Cavalcante Correia 
 
Sosialdemokratene : 
Følgende representanter var tilstede: 

3  Marianne Knutsdotter Andenæs 

10  Emilie Wold 

14  Josefine Eilsø Nielsen 

20  Knut Frydenlund 
26  Erika Emilie Langbråthen Wilberg (17:00-18:39 
26  Khamshajiny Gunaratnam (19:10 – ut møtet) 

 
 
SV-Lista : 
Følgende representanter var tilstede: 

6  Eirik Gjønnes Nilsen 

17  Mats Andreas Danielsen 

27 
 

Marja Liisa Andreassen 
 
  

OSLO, 28.02.2014 



Humanistlista : 
Følgende representanter var tilstede: 

4  Ikke tilstede 

13  Sigmund Berg 

22  Ikke tilstede 
 
Liberal Liste  
Følgende representanter var tilstede: 

7  Eirik Sti 

19  Ane Vassbotten 
 
Blå liste: 
Følgende representanter var tilstede: 

5  Alf-Erik Øritsland (18:05-ut møtet) 

15  Tina Andersen Alvær 

25  Markus Weierud 
 
 Studentutvalgsrepresentanter  
Følgende representanter var tilstede:   

28 MNSU Kristian Bjørke 

29 HFSU Ivo Kantardjiev 

30 MSU Synne Wollen Steen 

31 TSU  

32 SVSU Ingvild Finsrud  

33 OD  

34 JSU Sahana Sriskandarajah (17:00-20:25) 

35 UVSU  
 
Tilstede var også:  
Fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg, Kontrollkomiteen, Velferdstinget og andre: 

100 SPAU 
 101 SPAU Eva Holthe Enoksen 

102 SPAU Ådne Hindenes 

103 SPAU Martin Uleberg 

104 SPAU Amanda Schei 

105 KK Torgeir Lebesbye 

107 
KK 
KK 

 108 VTAU Viktor Johansson (17:00-19:00) 

    
Ved opprop  kl. 17.20 var det 28 representanter tilstede, en til ankom under møtet. Møtet kunne settes. 

 
 

  



SAK SP  076/13-14  VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 
 

Vedtak:   
Ordstyrere: Kristian Myhre 
Referent:  Marte Gravem Isaksen 

 

SAK SP  077/13-14 GODKJENNING  AV INNKALLING OG DAGSORDEN  
 
Innkallingen og sakspapirene  ble sendt ut 14. november 2013. 
 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 

 
 
 SAK 
 075/13-14 Valg av møteledelse og referent    
076/13-14 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
077/13-14 Godkjenning av referat     
078/13-14 Godkjenning av valgprotokoller     
 079/13-14 Orienteringer      
 
17:20 080/13-14 Godkjenning av høringssvar: UiOs livsvitenskapsstrategi     
17:40 081/13-14 Politisk dokument om frafall i høyere utdanning (LM-sak)     
18:10 082/13-14 Sanksjon for forsinket sensur     
18:40    Mat 
19:10 083/13-14 AU-stillinger     
19:30 084/13-14 Godkjenning av høringssvar: Internasjonal Plattform NSO   
19:50 085/13-14 Undervisningsprisen 2014  
20:00 086/13-14 Resultater fra læringsmiljødugnaden 
20:20 087/13-14 Budsjettinnspill til UiO 
20:30 088/13-14 Ettergodkjenning av oppnevninger 
 
20:40 089/13-14 Innkomne resolusjoner     
   Eventuelt 

- Reglementsendring 
   Møtekritikk 
21:00 Møteslutt 
 

 

Vedtak: Dagsorden ble godkjent med 1 eventueltsak. 

 

SAK SP  077/13-14 GODKJENNING  AV  REFERAT 
 
Referatene ligger ute på www.studentparlamentet.uio.no 
 

Vedtak: Referatet fra SP-møte nr. 3 ble godkjent.  

 
 

 SAK SP  078/13-14 GODKJENNING  AV  VALGPROTOKOLLER 
Kontrollkomiteen har fått inn 2 protokoller, fra HF og fra UV. 
 

Vedtak:  Begge ble godkjent. 

  
 

http://www.studentparlamentet.uio.no/


SAK SP 079/13-14 ORIENTERINGER  
 

 Gabrielle Gjerdset er syk. Eva åpner for å spørre henne om spørsmål til hennes orientering. 

 Eva Holthe Enoksen la frem sin orientering. 

 Ådne Hindenes la frem sin orientering. 

o Det kom et spørsmål til orienteringen 

 Amanda Schei la frem sin orientering.  

 Martin Uleberg la frem sin orientering. 

o Det kom et spørsmål til orienteringen 

 Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) orienterer ved Viktor Johansson. 

 Læringsmiljøutvalget orienterer ved Madeleine Sjøbrend 

o Det kom et spørsmål til orienteringen 

Det åpnes for debatt.   

 
SAK SP 080/13-14 Godkjenning av høringssvar: UiOs livsvitenskapsstrategi 
Eva Holthe Enoksen innleder. Det kom et spørsmål til saksfremlegget. 
 
Det åpnes for diskusjon.  
 

Forslag til vedtak fra AU:  
Studentparlamentet godkjenner høringssvaret 
 

Vedtak:  
Dokumentet ble vedtatt. 
 

 
 

SAK SP 081/13-14 Politisk dokument om frafall i høyere utdanning (LM-sak) 
 
Eva Holthe Enoksen presenterer saken. Det kom tre spørsmål til saken. Eva svarte på disse. Det kom tre 
spørsmål til. Eva svarte på dette 
 
Det åpnes for diskusjon. 

 

 
SAK SP 082/13-14 Sanksjon for forsinket sensur 

 
Eva Holthe Enoksen innleder. Det kom 6 spørsmål til saken. Eva svarte på disse.  
Det åpnes for diskusjon. 
 
Forslag til vedtak: 
 

Studentparlamentet krever ei sanksjonsordning ved forsinka sensur. Studentparlamentet ynskjer å fremje saka 
for Universitetsstyret med følgjande forslag til vedtak: 
1. Det innførast økonomiske sanksjonar ved sensur som er meir enn ei veke forseinka.  
2. Ordninga omfatter både ordinærsensur og klagesensur.  
 3. Der sensur vert kunngjort meir enn ei veke etter sensurfristen, vert institutta trekt med kroner 1000,- per svar 
på den særskilte eksamen. Midlane vert øyremerka mindre læringsmiljøtiltak og skal distribuerast av 
Læringsmiljøutvalget. Det skal opprettast særskilte retningslinjer for midlane.   



4. Fakulteta må registrere eksamensdatoar, sensurfrister og tidspunkt for sensur i Felles Studentsystem.  

Celestina da Silva VA 82 Endringsforslag Punkt 3: Institutt endres til fakultet Falt 

  
 

Vedtak:  
 Studentparlamentet krever ei sanksjonsordning ved forsinka sensur. Studentparlamentet 
ynskjer å fremje saka for Universitetsstyret med følgjande forslag til vedtak: 
1. Det innførast økonomiske sanksjonar ved sensur som er meir enn ei veke forseinka.  
2. Ordninga omfatter både ordinærsensur og klagesensur.  
 3. Der sensur vert kunngjort meir enn ei veke etter sensurfristen, vert institutta trekt med 
kroner 1000,- per svar på den særskilte eksamen. Midlane vert øyremerka mindre 
læringsmiljøtiltak og skal distribuerast av Læringsmiljøutvalget. Det skal opprettast særskilte 
retningslinjer for midlane.   
4. Fakulteta må registrere eksamensdatoar, sensurfrister og tidspunkt for sensur i Felles 
Studentsystem.  
 

 
SAK SP 083/13-14 AU-stillinger 
Martin Uleberg innleder. Det kom tre spørsmål til innledningen.  
Det åpnes for diskusjon.  
 
Endringsforslag til Reglement for studentparlamentet 

Dokument: Reglement Paragraf: §8-2 Fra: Arbeidsutvalget 

Opprinnelig tekst: 
 
§ 8–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget:   
 
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder, internasjonalt ansvarlig og studie- og 
forskningsansvarlig blant disse.  
 
Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.  
 
Leder sitter i kraft av sitt verv i den nasjonale studentorganisasjonens Landsstyre, nestleder sitter 
som første vara. 
 
Studie- og forskningsansvarlig sitter i kraft av sitt verv i Universitetets studiekomité. En plass i 
Læringsmiljøutvalget reserveres til Læringsmiljøansvarlig i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget 
konstituerer seg selv.  
 

Forslag: 
 
§ 8–2 Valget av representanter til Arbeidsutvalget:   
 
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det velges tre personer samlet, og begge kjønn skal være 
representert. Studentparlamentet velger så leder, informasjonsansvarlig og studie- og 
læringsmiljøansvarlig blant disse. 
 
Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og begge kjønn skal være 



representert. Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg.   
 
Arbeidsutvalget internkonstituerer seg selv og skal blant medlemmene velge nestleder, 
økonomiansvarlig og øvrige internkonstituerte verv. Blant de to Universitetsstyrerepresentantene 
skal det velges en forskningsansvarlig og en internasjonalt ansvarlig. 
 
Leder sitter i kraft av sitt verv i den nasjonale studentorganisasjonens Landsstyre, nestleder sitter 
som første vara. 
 
Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i kraft av sitt verv i Universitetets studiekomité og i 
universitetetes lærngsmiljøutvalg.  

 
Endringsforslag til: Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
 

Dokument: Arbeidsbeskrivelse 
for studentparlamentets 
arbeidsutvalg 

Paragraf: § 3–1 
Internkonstituering av 
Arbeidsutvalget 

Fra: Arbeidsutvalget 

Opprinnelig tekst: 
§ 3–1 Internkonstituering av Arbeidsutvalget  
- Nestleder  
- Økonomiansvarlig  
- Læringsmiljøansvarlig  
- Likestillingsansvarlig  
- Valgansvarlig 

Forslag: 
§ 3–1 Internkonstituering av Arbeidsutvalget  
- Nestleder  
- Økonomiansvarlig  
- Mediaansvarlig 
- Likestillingsansvarlig  
- Miljøansvarlig 
- Valgansvarlig 
- Fadderukeansvarlig 
 
§3-2 Internkonstituering av Universitetsstyrerepresentantene 

- Forskningsansvarlig 
- Internasjonalt ansvarlig 

 

Som konsekvens av ny §3-2 endres de øvrige paragrafer for å gjøre plass til denne 

 
 
Forslag til vedtak:  
 
Endringene trer i kraft fra og med Studentparlamentsperioden 2014/15   
 
Vedtektsendringene ble lagt frem dette møtet, og voteres overved neste møte.  
 
 

SAK SP 084/13-14 Godkjenning av høringssvar: Internasjonal Plattform NSO 
 

Ådne Hindenes innleder. Det åpnes for debatt 



Knut 

Frydenlund SosDem 84 Intensjonsforslag 

Arbeidsutvalget endrer: Støtte til en internasjonal 

Studentorgansiasjon bør nevnes eksplisitt i kapittelett om 

globale studentbevegelsen Falt 

Knut 

Frydenlund SosDem 84 Endringsforslag 

Stryke "Og på sikt må de trapps ned slik at de betaler 

mindre" Vedtatt 

Ivo 

Kantardjiev 

SPSU 

HF 84 Endringsforslag 

Omskrive overalt hvor det står "Massivly open online 

courses" til "massive open online courses" Vedtatt 

 

Studentparlamentet godkjenner høringssvaret med endringer og oversender det Internasjonal komité(IK) i NSO. 

 
 

SAK SP 085/13-14 Undervisningsprisen 2014 
 
Amanda Schei innleder.  
 

Forslag til vedtak fra AU:  

 
Statutter for Studentparlamentets undervisningspris 
 
Kandidater 
Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved 
Universitetet i Oslo. 
 
Nominasjon 
Alle UiO‐studenter kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og 
begrunnelse skal sendes til: undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no  
  
Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller 
enheten har  
- Gjort en ekstra innsats for å stimulere til god læring  
- Jobbet for nyskapning i undervisningen  
- Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersonen eller enhetens eget område  
- Økt det faglige engasjementet til studentene  
- Resultater av god undervisning  
 
 
Man trenger ikke inkludere alle disse, men velge noen og framheve hvorfor den eller de 
nominerte tilfredsstiller disse kriteriene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til 
kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon. 
 
Utdeling 
Prisen deles ut i forkant av konstituerende møte i Studentparlamentet hvert vårsemester. 
Nominasjonsperioden blir fra 17. mars til 28. april.  Prisen skal utlyses offentlig. 
 
Utdelingskomité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Madeleine 
Sjøbrend Realistlista 85 Endringsforslag 

Endre fra "Utdelingskomitéens leder har 
dobbeltstemme" til "Utdelingskomitéens leder har 
dobbeltstemme ved stemmelikhet" Vedtatt 

 
Statuttene vedtatt med endringer. 
 
 
Knut 
Frydenlund SosDem 85 Tilleggsforslag 

Emilie Wold som SPs medlem i 
komiteen 

Vedtatt ved 
akklamasjon 

 

SAK SP 086/13-14 Resultater fra læringsmiljødugnaden 
Amanda innleder til saken. Det kom to spørsmål til innledningen. Amanda svarte på disse. 
Det åpnes for diskusjon.  

 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet stiller seg bak Læringsmiljødeklarasjonen. 

 

Forslag vedtatt. 
 
 

 
  

Utdelingen av prisen vil bli gjort av en komité som består av fem medlemmer. Komiteen ledes av 
et medlem av Studie- og forskningskomitéen, oppnevnt av Studie- og forskningskomiteen selv. 
Utdelingskomiteens leder har dobbeltstemme.  
 
Komiteens øvrige representanter er:  

 En student fra Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet eller Det Matematisk-
Naturvitenskapelige fakultet  

 En student fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet eller det humanistiske fakultet. 

 En student fra Det juridiske fakultet, Det teologiske fakultet eller Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet. 

 Et medlem fra Studentparlamentet som velges på studentparlamentsmøtet. 
  

Studentutvalgene fra de respektive fakultetene bes finne en passende representant.  
 
Prisens  størrelse 
Prisen er på kr  10.000 
 



SAK SP 087/13-14 Budsjettinnspill til UiO 
 
Forslag til vedtak: 

 Studentparlamentet ved UiO fremmer følgende budsjettinnspill til UiO: 

 ForVei skal være et tilbud for alle studentene ved UiO.  

 UiO, Velferdstinget i Oslo og Akershus og Studentparlamentet ved UiO bør forvente at 

organisasjoner som de er med på å finansiere er inkluderende overfor internasjonale studenter. 

Organisasjoner som inkluderer både norske og internasjonale studenter bør få økonomiske 

fordeler. 

 Instituttene har ansvar for at det finnes en fadderansvarlig for hvert studieprogram og for å ha 

regelmessige koordineringsmøter med denne. 

 Finansiering av studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentets arbeidsutvalg – 240 000 kr 

 Finansiering av publiseringer i Open Access 

 Flere kurs i pedagogikk til forelesere  

 

Madeleine 
Sjøbrend Realistlista 87 Strykningsforslag Stryke punkt 2,3 og 5.  

Mads A 
danielsen SVL 87 Strykningsforslag 

Dropper forslagene 5 og 6, om "Finansiering av 
publiseringer i Open Access" og "Dinansiering av flere 
pedagogikk-kurs" og går for de fire andre forslagene innstilt 
av AU 

Marianne 
Andenæs SosDem 87 Strykningsforslag Stryke bare kulepunkt 2 

Madeleine 
Sjøbrend Realistlista 87 Strykningsforslag Kulepunkt 3 

Madeleine 
Sjøbrend Realistlista 87 Strykningsforslag Kulepunkt 5 

 
Ordstyrer foreslår at man voterer over hver enkelt punkt for å gjøre det greit for alle 
Punkt 1 – Vedtatt 
Punkt 2 – Strøket 
Punkt 3 – Strøket 
Punkt 4 – Vedtatt 
Punkt 5 – Vedtatt 
Punkt 6 –  Vedatt 
 
Helheten voteres over:  

Budsjettinspill til UiO: 

 ForVei skal være et tilbud for alle studentene ved UiO.  

 Finansiering av studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentets arbeidsutvalg – 
240 000 kr 

 Finansiering av publiseringer i Open Access 

 Flere kurs i pedagogikk til forelesere  
 
 

 
 



SAK SP 088/13-14 Ettergodkjenning av oppnevninger 
 
Ådne Hindenes presenterer. Det kom et spørsmål til inneldningen. Ådne svarte på dette. 
 
Varamedlemmer til Velferdstinget: 
 
Marie Samuelsen (Humanistlista) 
Camilla Holm (Humanistlista) 
 
Andreas Borud (Venstrealliansen) 
Gabrielle Legrand Gjerdset (Venstrealliansen) 
 
Nytt medlem til brukergruppen for livsvitenskapsbygget 
Ingrid Marie Bergh 
 
To medlemer til gruppen for studiekvalitet og læringsmiljø: 
Amanda Schei 
Madeleine Sjøbrend 
 
Forslag til vedtak: 
 

Studentparlamentet ved UiO ettergodkjenner oppnevningene. 

 

Vedtatt  
 

 
SAK SP 089/13-14 Innkomne resolusjoner 
 
Ingen innkommet, utgår. 

 

SP 090/13-14  Eventuelt 

 

Celestina da Silva presenterer eventueltsak fra SUUV. Det kom to spørsmål til innledningen. 
Kontrollkomiteen og AU svarte på disse. 

 

SUUV fremmer to reglementsendringer til behandlnig neste møte 

Forslag til endring i reglementet: 

§ 2-3 Stemmerett 

Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. SP-
SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn 
med fulle rettigheter. 

 

Stryk: SP-SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. 

 

 

 



Møtekritikk: 

 

- Noe annet enn pizza til mat  

- Litt harde stoler 

- Trivelig parlament, fine folk 

- Argumenter både for og mot brus 

- Litt mange musikkinnslag 

- Bra med diskusjon, gode dokumenter 

- Forferdelige stoler, bra musikk 

- Bra møteledelse 

- Godt opplyste debatter og diskusjoner, dårlig opplyst rom 

- Masse takking av AU 

- Koselig møtelokale.  

- God stemning, folk ler 

-  


