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Studentparlamentet ved UiO
Studentparlamentets arbeidsutvalg

2. INNKALLING TIL MØTE 07/14-15 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO
Tid:
Sted:

5. februar 2015, kl 17:00-21:00
Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus (IFI2)
SAK
117/14-15
Valg av møteledelse og referent
118/14-15
Godkjenning av innkalling og dagsorden
119/14-15
Godkjenning av referat
120/14-15
Godkjenning av valgprotokoller
121/14-15
122/14-15
123/14-15
124/14-15
125/14-15
126/14-15
127/14-15

Statsbudsjettprioriteringer 2016 med ekstern innleder
Endring av møtedato for SP-møte 08/14-15
Gjennomføring av valg til SPs arbeidsutvalg 2015-16
Evaluering av medlemskap i NSO
Undervisningsprisen 2015
Valg av delegater til NSOs landsmøte 2015
Reglementsendringer

Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Diskusjonssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Diskusjonssak

128/14-15

Innkomne resolusjoner
Vedtakssak
Eventuelt
Møtekritikk
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 3.
februar 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
Marianne K. Andenæs
Leder i Studentparlamentet ved UiO
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SAK

INNHOLD

117/14-15

Valg av møteledelse og referent
Arbeidsutvalget foreslår Torkil Vederhus som ordstyrer og Marte Gravem Isaksen som referent.

118/14-15

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken.
Arbeidsutvalget foreslår å legge til et ekstra punkt på sakslisten for møtet, nemlig orienteringer.
Dette ble dessverre glemt da 1. innkalling ble sendt ut, men vi regner med at parlamentet ønsker
å bli orientert. Nytt forslag til dagsorden med endringen og tidsplan for møtet:

TID
SAK
17:00 117/14-15
118/14-15
119/14-15
120/14-15
17:15 129/14-15
17:30 121/14-15
17:50 122/14-15
17:55 123/14-15
18:25
18:55 124/14-15
19:25 125/14-15
19:35 126/14-15
20:05 127/14-15
20:25

128/14-15

21:00

119/14-15

Valg av møteledelse og referent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av referat
Godkjenning av valgprotokoller
Orienteringer
Statsbudsjettprioriteringer 2016
Endring av møtedato for SP-møte 08/14-15
Gjennomføring av valg til SPs arbeidsutvalg 2015-16
PAUSE
Evaluering av medlemskap i NSO
Undervisningsprisen 2015
Valg av delegater til NSOs landsmøte 2015
Reglementsendringer
Innkomne resolusjoner
Eventuelt
Møtekritikk
FERDIG

Orientering
Vedtakssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Diskusjonssak
Vedtakssak
Vedtakssak
Diskusjonssak
Vedtakssak

Godkjenning av referater
Studentparlamentetsmøte 15. januar 2015.
Referatet finner du på: http://sp.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2015/referater/

120/14-15

Godkjenning av valgprotokoller
For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må valgprotokollen fra
valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan
godkjennes.
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SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
129/14-15
Orienteringer
SP-AU 2014/2015

GENERELL ORIENTERING FOR HELE ARBEIDSUTVALGET
I skivende stund er det kun to uker siden sist SP-møte. Derfor er orienteringene fra arbeidsutvalgets medlemmer
noe kortere enn de pleier.
Vi har siden sist møte hatt dekanatet på odontologi på lunsj og invitert de øvrige dekanatene på lunsj utover
våren.
ORIENTERING FRA LEDER, MARIANNE KNUTSDOTTER ANDENÆS
Rett etter sist SP-møte (16.-18. januar) dro jeg til Ålesund på ledersamling i regi av NSO. Det var ca. 35
medlemslagsledere fra hele Norge der, og innholdet/programmet var veldig bra. Jeg holdt et halvtimes foredrag
om hvordan det er å være leder i et stort medlemslag og leder av et arbeidsutvalg. Det var veldig givende å dele
erfaringer med andre ledere og få diskutert hverdagen som ledere, samt de store sakene i utdanningssektoren
(som f. eks. den kommende strukturmeldingen). Det var spesielt interessant å høre om hvordan andre
studentdemokratier er finansiert og organisert.
Jeg har planlagt og arrangert vårens første listeledermøte hvor studentvalget 2015, landsmøte til NSO og
valgordning til SPs arbeidsutvalg ble diskutert og orientert om. Innspillene fra lederne har vært rådgivende og
temperaturmålere for sakene som skal opp i SP.
Representasjon, media og synlighet
19. januar arrangerte SP-AU, i samarbeid med SVFF, debatt om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Jeg var ordstyrer og fikk utfordre både stortingspolitikere, rektor og leder av NSO. Det var ca. 50 oppmøtte, men
vi skulle gjerne sett flere fra parlamentet. Radio Nova og Universitas var til stede.
Tina, Knut og jeg var til stede da kronprinsparet besøkte UiO 19.januar.
Universitas har vært mer i kontakt med oss nå etter jul enn før jul, og har skrevet om både den nye grønne listen
som stiller til valg (vår holdning til det) og utfordret oss i saken om oljeforskning. Siden sist møte har også Runar
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og Knut fått prøvd seg i media, i forbindelse med digital eksamen og sist styremøte. Her er oversikten over alle
oppslag: http://sp.uio.no/om/sp-i-media/
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Samme ettermiddagen hadde vi en debatt om utdanning i langtidsmeldingen for forskning og høyere i
utdanning 2015-24. Det kom rundt 50 mennesker på debatten, som er helt greit for en debatt mandag
ettermiddag første uka i et nytt semester. Det var imidlertid flere stortingspolitikere i panelet enn
Studentparlamentsrepresentanter i salen. 
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Tirsdag 20. januar var jeg på et møte mellom studentpubene. Onsdag 21. januar var jeg på møte i
Kulturstyret. Mandag 26. januar var jeg møte i intervjukomitéen for en deltidsstilling ved Studentombudets
kontor, og i uke 5 og 6 skal jeg delta i intervjuene av de aktuelle kandidatene for stillingen. Onsdag 28.
januar deltok jeg på listeledermøtet.
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Fremover
Fredag 30. januar skal Marianne og jeg på et debattmøte på SV om valgt eller ansatte ledelse. Tirsdag 3. februar
skal jeg på et forkostmøte om Studiebarometeret 2014.
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ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT OG INTERNASJONALTANSVARLIG, KNUT FRYDENLUND

Diverse
Det nærmer seg neste landsstyremøte i NSO. UiO-delegasjonen har formøte 2. februar og SiO/Østlandsdelegasjonen har formøte 4. mars. Vi skal blant annet vedta ny forskningspolitisk plattform og innstille
på sakspapirer til NSOs landsmøte.
Runar, Marte og jeg har startet planleggingen av studentkonferanse om utdanning.
Jeg har bodd en uke på hotell da varmekablene på badet mitt måtte skiftes. Det var litt spesielt, men ganske okei!
ORIENTERING FRA NESTLEDER OG INFORMASJONSANSVARLIG, TORGEIR LEBESBYE
Møter, nettverk og arrangementer
Mandag 19. januar var jeg i møte i Det sentrale valgstyret. De fleste fakultetene hadde sendt inn
høringssvar, og i spørsmålet om stemmegivning i forbindelse med beslutning om å ikke utlyse nyvalg ved
prorektor/prodekan/instituttleders stedfortreder var valgstyret delt mellom allment flertall og kvalifisert
flertall (to tredels flertall).

Semesterstart
Siden sist orientering ble skrevet har det startet et nytt semester og mange nye studenter har kommet til
Blindern. Jeg har holdt tale for de nyankomne internasjonale studentene og stått på stand for å snakke med dem
om Studentparlamentet. Jeg har vært med på å arrangere guida tur for nye internasjonale studenter, men fikk
dessverre ikke grunn til å bli med selv som følge av et dødsfall i familien. Heldigvis klarte de frivillige guidene fra SP
seg supert og vi har fått kjempepositive tilbakemeldinger. Så all ære til de flinke guidene.
Universitetsstyret
Jeg og Tina har vært i møte med personalavdelingen ved UiO for å diskutere opplæring av styrerepresentanter
med kortere funksjonstid, altså studenter og midlertidig ansatte. Vi ble enige om å sette i gang et pilotprosjekt for
dette og jeg har jobbet en del med dette. Dette er noe universitetet har påtatt seg å gjøre og det skal videre bli et
prosjekt som de selv arrangerer, men vi hjalp dem i denne omgangen da de ikke hadde tid stakkars.
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Vi har også hatt et styremøte med seminar om masterplanen. Studentparlamentets innspill til masterplanen ble
spilt inn og tatt godt imot fra styret. Det ble også vedtatt mandater for arbeidsgrupper for operasjonalisering av
anbefalingene til Strategic Advisory Board (SAB) sin rapport og jeg skal sitte sammen med Runar i gruppen som
skal jobbe med utdanningskvalitet. Det ble foreslått at det skulle nedsettes referansegruppe for arbeidsgruppene,
men dette ble nedstemt. At jeg og Tina stemte mot ledet til et lite utbrudd fra et annet styremedlem som senere
har blitt forklart nærmere i Uniforum.
Internasjonalt
Jeg har undersøkt utfordringene i at internasjonale studenter stiller til fulltidsverv ved UiO, men har ikke fått
klarhet i dette ettersom det er et komplisert tema. Jeg har sendt en forespørsel til personalavdelingen om at
dette blir utredet.
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT og FORSKNINGSANSVARLIG, TINA ALVÆR
Studentparlamentet krever:
1b) minst 20 prosent studentrepresentasjon i alle kollegiale beslutningsdyktige organer ved UiO, også
dekanmøtet.
Siden det viser seg å ikke være enkelt å få delta på dekanmøtene har vi besluttet å invitere alle dekanatene på
lunsj til Villa Eika. Formålet med lunsjene er å skape et tettere samarbeid og gi arbeidsutvalget mulighet til å ta
opp saker med dekanatene utenfor de formelle møtene.
1m) at det innføres forskerlinjer på flere fakulteter, i tråd med muligheten de har på medisinsk fakultet.
Ingenting nytt siden forrige møte, men vi har fått innpass i forskningsgruppen som skal følge opp SAB-rapporten.
Dette vil være et forum hvor det passer seg å ta opp denne problemstillingen.
1o) at publiseringstakten i Open Access (OA) ved UiO øker.
Jeg deltok på OA-dagen UiO arrangerte 22.januar. UiO gjør mye for å øke publiseringstakten og det er tydelig at
behovet for et publiseringsfond som eksisterer burde bestå. Dette er i stor grad en budsjettsak som vil bli tatt opp
i budsjettmøtet i juni.
1q) at UiO skal prioritere forskning på grønne, miljøvennlige og bærekraftige løsninger, og fase ut all
oljeforskning.
Her har vi bedt om innspill på hvordan vi kan jobbe videre med punktet, og vil fortsette med å ta det opp med
ledelsen slik som vi har gjort frem til nå.
1r) bysykkelstativer på universitetets grunn.
Jeg har sendt en formell henvendelse til rådhuset hvor jeg ber om en redegjørelse på hvor saken ligger i dag og
hva som gjøres for å få dette til å bli en realitet.
1s) innføring av reell kildesortering i alle bygg UiO disponerer.
Jeg er videre med i gruppen som skal operasjonalisere kildesorteringen fremover. Målene er uforandret fra
tidligere.
1x) at alle bachelorprogrammer har 30 frie studiepoeng i samme semester for å legge til rette for praksis,
utveksling og tverrfaglighet.
På dette punktet er det lite nytt, men jeg tar det med inn i arbeidsgruppen som skal jobbe med oppfølging av
SAB-rapporten med tanke på tverrfaglighet.
Studentparlamentet skal:
2f) Jobbe aktivt for at Villa Eika skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
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Vi jobber mot dette og er i kontakt med en konsulent som hjelper oss med punktet. Vi skal være et pilotprosjekt
for kildesorteringsgruppen, men de har enda ikke fått avfallsbeholderne som skal prøves ut.
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21. januar hadde eg både lesarinnlegg og intervju på trykk i Universitas om digital eksamen, som blir eit
viktig arbeidsområde framover. 2. februar skal eg igjen på møte i styringsgruppa for prosjekt digital
eksamen. Eg har også snakka med Universitas i samband med ei større sak om exphil som snart kjem på
trykk, og 23. januar var eg dessutan i møte på IFIKK om den siste studentevalueringa av exphil.
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28. januar deltok eg på eit heildagsseminar i Utdanningskomiteen, der vi tok opp digital eksamen,
læringsfremmande vurderingsformer, kvalitetssikring av vurdering og årsplanen for UiO 2016-2018. I
forkant av møtet hadde vi eit formøte med studentrepresentantane i Utdanningskomiteen saman med
Studie- og forskingskomiteen i Studentparlamentet. Alle er positive til nyskaping i undervisning og
vurdering, men studentane må utfordre for å få det til å skje i praksis.
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29. januar deltok eg på eit møte med Universitetsbiblioteket om utvikling av Georg Sverdrups hus, saman
med representantar frå studentutvala på HF og TF. (Fleire var inviterte, men kunne ikkje møta.) Dette var
det siste av fleire møte dei siste månadene der UB har lagt fram sine planar og fått innspel frå studentar og
tilsette. Dei har mange spennande tankar om korleis humsam-biblioteket kan bli ein betre læringsarena
tilpassa behova til morgondagens studentar, som eg håper kan bli realisert.

Annet
Av andre arrangementer jeg har deltatt på siden forrige Sp-møte; Kronprinsen, kronprinsessen og Ordføreren var
på besøk da UiO viste frem et av de tverrfaglige studentprosjektene våre og viste frem satsingen på
livsvitenskapsbygget.
Deltok på en Open Access dag «Penger og poeng, har vi råd til å publisere?». Jeg twitret og pratet med endel av
deltakerne og poengterte hvor viktig vi synes arbeidet som gjøres ved UiO er. Universitetet hadde styremøte og
protokollen kommer her http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2015/ Den største saken var
masterplanen, som kommer opp til vedtak på junimøtet.
Etter at sakspapirene sendes ut skal jeg til Bergen for å møte de andre styrerepresentantene valgt av studentene,
der skal vi blant annet diskutere fusjoner og delta på mange spennende foredrag.
ORIENTERING FRÅ STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLEG, RUNAR BJØRKVIK MÆLAND
Eg arbeidde ein god del med debatten om langtidsplanen for forsking og høgre utdanning 19. januar. Etter
det har eg starta planlegginga av Studentkonferansen 2015, som får tema Utdanningskvalitet. Konferansen
blir eit viktig ledd i oppfølginga av fleire sentrale punkt på handlingsplanen som gjeld studium, undervisning
og vurdering. Meir informasjon kjem etter kvart som programmet blir klart.
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SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
121/14-15
Statsbudsjettprioriteringer 2016
Marianne Andenæs og Runar Mæland

Statsbudsjettprioriteringene er Studentparlamentets krav til kommende statsbudsjett. Disse vedtas nå,
slik at Studentparlamentets arbeidsutvalget kan formidle disse til regjeringen før budsjettkonferansen i mars.
De foreslåtte statsbudsjettprioriteringene tar utgangspunkt i Studentparlamentets grunndokumenter og er i tråd
med nasjonale studentpolitiske prioriteringer.
Utdrag fra SPs politisk plattform 2014/2015:
«Samtidig som studentene ikke har fulgt befolkningens generelle velstandsøkning på mange områder har
boligprisene i pressområder som Oslo sett en kraftig økning. Stat og kommune må sikre studentenes velferd og lik
rett til utdanning ved å finansiere og legge til rette for at det bygges flere studentboliger. Videre skal
studiefinansieringen dekke bo- og levekostnadene, og må derfor følge utviklingen i folketrygdens grunnbeløp».

Hele plattformen: Politisk plattform 2014-2015 (En.: Political Platform 2014-15)
Norsk Studentorganisasjons statsbudsjettkrav (like for 2015 og 2016):
NSOs statsbudsjettkrav for 2016 er:
 Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene
 Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder
NSO har ikke prioritert rekkefølge på de to kravene og anser de som likestilte. UiO-SP har tradisjonelt har stått i
bresjen og vært enige om at man bør prioritere mellom boliger og studiestøtte, men det har vært uenighet om
hvilke av de to som skal stå øverst.
Bakgrunn for AUs innstilling
Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig å ha budsjettprioriteringer som er i tråd med den nasjonale
studentorganisasjonen, men i tillegg ha noen punkter som er spesielt relevant for UiO og vår lokale samskipnad.
NSOs to budsjettprioriteringer er i tråd med SPs politiske plattform, eneste forskjell er at SPs plattform ikke sier
noe om konkrete tall/størrelse.
I Oslo er kapasiteten til Samskipnaden sprengt, spesielt for psykisk helsetjeneste. Derfor foreslår arbeidsutvalget
direkte tilskudd til samskipnadens helsetjenester. Dette er i tråd med Velferdstinget og SiOs prioriteringer.
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Etterslepet i vedlikehold og oppussing av bygg ved UiO og andre universiteter er enormt. Siden universitetene
eier bygningsmassen selv har de selv ansvar for vedlikehold, men er helt avhengig av øremerkede statlig tilskudd
til vedlikehold. Derfor foreslår vi en drastisk økning av de statlige tilskuddene til dette.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet ved UiOs statsbudsjettprioriteringer for 2016 er:
1. Det bygges 3000 studentboliger i regi av samskipnadene.
2. En drastisk økning i tilskudd til vedlikehold og oppussing av bygningsmassen ved universitetene, slik at
etterslepet kan tas igjen.
3. Studiestøtten følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.
4. Direkte tilskudd til helsetjenester i regi av Samskipnadene, slik at kapasiteten kan utvides.

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)

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

TIL:
FRA:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo
Studentparlamentets arbeidsutvalg 2014/15

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:
SAKSANSVARLIG:

SP
122/14-15
Endring av møtedato for SP-møte 08/14-15
Torgeir Lebesbye

Studentparlamentet vedtok møtedatoer for 2014-15 på sitt handlingsplanseminar i august 2015 (sak 052/14-15).
Det er ett møte igjen denne perioden, SP-møte nr. 8, som er satt til torsdag 5. mars.
Vårsemesteret er svært travelt, og da arbeidsutvalget innstilte på datoer var det basert på den informasjonen vi
hadde tilgjengelig i august i fjor. I uke 4 ble arbeidsutvalget oppmerksom på arrangementer som kolliderer med
møtedatoen:



Utdeling av Olav Thon-prisen i Universitetets aula
Ledersamling i forbindelse med NSOs vårkonferanse

Arbeidsutvalget foreslår derfor at SP-møte nr. 8 flyttes til dagen før.

Forslag til vedtak:


SP-møte 8 2014-15 flyttes fra torsdag 5. mars til onsdag 4. mars.
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SP 123/14-15
Gjennomføring av valg til SPs arbeidsutvalg 2015-16
Marianne Knutsdotter Andenæs

Bakgrunn for saken
AU har hatt en ønske om å ta opp dagens valgordning til diskusjon i SP da sist valg til AU skapte mye usikkerhet. I
løpet av høstens listeledermøter har det også blitt uttrykt et ønske om å ta opp valgordning og prosess til
diskusjon. I første omgang ble det derfor kalt inn til listeledermøte hvor valgordningen til AU sto på dagsorden.
Innspillene fra listelederne var utgangspunktet for diskusjonssaken om valgordning på sist SP-møte. Innspillene
fra Studentparlamentet var mange, men et hovedelement var forutsigbarhet og formaliseringer av prosessen. Det
var noe diskusjon om valgkomité vs. forhandlinger og det kom mange innspill på hva man kan gjøre alternativt fra
tidligere. Saksansvarlig, med hjelp fra AU, har lagt opp til at SP skal ha mulighet til å ta stilling til hvert ledd av
prosessen, slik at det ikke blir «enten /eller» på alt dersom man går for forhandlinger fremfor valgkomité.
Dagens valgordning
Hvert år velger det konstituerende møte (april/mai) til Studentparlamentet sitt arbeidsutvalg. I forkant av valget
har man gjennomført debatter (gjerne under studentvalget) og utspørringsrunder med kandidater.
Utspørringsrundene har som regel foregått slik at de ulike listene sitter på hver sitt rom, og at kandidatene som
stiller til valg utspørres enkeltvis av hver liste i 10-15 minutter. I år var studentutvalgene med, og delte et rom.
Noen dager etter utspørringsrundene gjennomfører man forhandlinger, som resulterer i en forpliktende
innstilling/avtale til et arbeidsutvalg. I forhandlingene sitter det én forhandlingsleder fra hver liste. Listene
bestemmer selv hvem de ønsker at skal forhandle på vegne av lista/ deres kandidat. Alle lister, uavhengig av
størrelse, har en forhandlingsleder, slik at man stiller mest mulig på lik linje. Hensikten med forhandlingene er å
komme frem til konsensus blant listene om et arbeidsutvalg.
Det har vært noe ulik praksis fra år til år om man også i forhandlingene blir enige om fordeling av andre verv. Ved
sist forhandling avtalte/innstilte man også på representanter til landsstyre i Norsk Studentorganisasjon (LS NSO).
En utfordring er blant annet at man ikke har hatt en forventningsavklaring på om forhandlingsresultatet kun er en
innstilling eller et endeling «valgresultat»/bindende avtale. Noe av hensikten med denne saken og vedtaket er at
vi nettopp får en slik forventningsavklaring.
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Vedtak om gjennomføring av valg (info)
På bakgrunn av innspillene fra SP, legger AU opp til at vi vedtar hovedrammene for årets valg på SP-møte, slik at vi
sikrer forutsigbarhet og forventningsavklaring, både for listene, representanter og kandidater.
Slik det kom frem av kontrollkomiteens tolkning av valgreglementet, kan SP opprette en valgkomite uten å måtte
gjennomføre vedtektsendringer, da en valgkomité, i denne omgang, anses som en midlertidig komite. Dersom
flertallet i SP ønsker valgkomité fremfor forhandlinger (slik som er dagens praksis), vil det legges opp til at
valgkomiteens medlemmer velges på SP-møte i 4/5 mars.
Det har per dags dato ikke blitt fremmet noen skriftlige endringsforslag til vedtektene. Dersom man ønsker å
endre på Studentparlamentets reglement om valg til SP-AU, må det fremmes på dette møtet, slik at det kan
behandles på siste ordinære SP-møte i mars.
I tillegg til de foreslåtte datoene i vedtaket, vil det bli arrangert debatter og andre arrangementer rundt
studentvalget. Her vil det ikke nødvendigvis være kandidatene som deltar, derfor er ikke de inkludert i forslaget
under. De foreslåtte aktivitetene under punkt 2 og 3, anses som et minstekrav og legger ikke begrensninger,
dersom AU eller parlamentet ønsker å arrangere flere aktiviteter for å bli kjent med kandidatene.
Saksansvarlig foreslår at man voterer over innholdet i hvert punkt om gangen, hvor man starter med punkt 1, så 2
osv. Dersom man har endringsforslag til vedtaksteksten, oppfordres det til å sende inn disse elektronisk.
Forhandlinger versus valgkomité
Både forhandlinger og valgkomite går under betegnelsen innstillende organ i saksdokumentet. Det legges opp til
at man i punkt 2- innstillende organ velger hvorvidt man ønsker forhandlinger eller valgkomite. Det er lagt opp til
at man voterer om forhandlinger/valgkomite tidlig, da noen aktiviteter og mandat kan tenkes å avhenge av
hvilken modell man går for.
Arbeidsutvalget (AU) mener forhandlingsmodellen og utspørringsrunder hører naturlig sammen, da det er listene
som sitter i forhandlingene og trenger å bli godt kjent med kandidatene. Motsatt, tenker AU at det er mest
naturlig ikke å ha utspørringsrunder dersom man går for modellen med valgkomite. Dette fordi en valgkomite vil
intervjue hver enkelt kandidat, og arbeidsutvalget anser det som en stor påkjenning for kandidater dersom man
skal ha både utspørring med listene og intervjuer med valgkomiteen.
Vi foreslår at sofaprat er praktisk å arrangere i etterkant av valgkomiteens innstilling (hvis man går for det), slik
Velferdstinget i Oslo og Akershus gjorde det i før jul. Da vil man ha mulighet til å komme med
oppfølgingsspørsmål og kandidater som ønsker å opprettholde kandidaturet eller som har stilt etter fristen for å
bli vurdert, vil kunne «vise seg frem».
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Forslag til vedtak:

Valgprosess til arbeidsutvalget 2015
1. Annonsering av kandidatur
Alle som ønsker å stille til studentparlamentets arbeidsutvalg fyller ut et elektronisk kandidatskjema, som sittende
AU annonserer.
Det er opp til den enkelte kandidat om de ønsker å annonsere sitt kandidatur via sosiale medier eller lignende.
Kandidatskjemaene vil offentliggjøres når kandidatfristen for å bli vurdert av innstillende organ er gått ut.
2. Innstillende organ (A eller B vedtas)
A)Forhandlinger
I forhandlinger sitter det én forhandlingsleder per liste. Listene velger selv hvem de ønsker at skal forhandle på
vegne av lista.
Forhandlingene skal etterstrebe en bred og helhetlig sammensetning i arbeidsutvalget, både politisk og på
bakgrunn av kompetanse/erfaring.
I forkant av forhandlingene gjennomføres det utspørringsrunder etter tidligere års modell, der listene sitter i hvert
sitt rom, og kandidater rullerer mellom rommene. Dette vil gi listene og deres representanter et godt grunnlag til
å vurdere kandidatene.
Resultatet av forhandlingene må godkjennes av listenes representanter i studentparlamentet. Dersom resultatet
ikke godkjennes av én eller flere lister, kan man ha en ny forhandlingsrunde eller erkjenne at det er åpen uenighet
om én eller flere av vervene.
Eller
B)Valgkomité
Valgkomiteen skal innstille på et helhetlig forslag til arbeidsutvalg. Valgkomiteen skal vektlegge en bred
sammensetning i arbeidsutvalget, både politisk og på bakgrunn av kompetanse/erfaring.
Valgkomiteens innstilling er rådgivende og binder ikke listene og deres representanter i Studentparlamentet.
Innstillingen skal gi begrunnelse og informasjon om de innstilte kandidatene, slik at representantene har gode
forutsetninger for å forstå komiteens prioriteringer og valg.
Etter innstillingens offentliggjøring, arrangeres det en «Sofaprat med kandidatene» på en studentkjeller eller
lignende. Dette vil være et åpent arrangement, hvor alle som vil har mulighet til å stille spørsmål til kandidatene.
Kandidater som ønsker å opprettholde kandidaturet eller som har stilt etter fristen for å bli vurdert, vil kunne
delta.
Valgkomiteen velges på SP-møte i mars. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer:
-3 medlemmer fra ulike lister som er representert i Studentparlamentet (2014/2015)
-1 eksternt medlem (f.eks. fra samarbeidsorganisasjoner)
-1 medlem fra studentutvalgene
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Sittende arbeidsutvalg innstiller på medlemmer av valgkomiteen.
3. Bli kjent med kandidatene
For å bli best mulig kjent med kandidatene er det viktig med ulike arenaer. Følgende anses som hovedrammen og
et minimum, i tillegg til aktivitetene vedtatt i punkt 3:
A. Offentliggjøring av kandidatskjema kandidatene selv har skrevet
B. Kandidatmiddag, hvor sittende arbeidsutvalg inviterer (slik som i 2014). Hensikten er at kandidatene blir
bedre kjent med hverandre.

4. Mandat for innstillende organ
A. Skal komme frem til et helhetlig forslag til arbeidsutvalg
B. Skal vurdere kandidatenes kompetanse og egnethet.
C. Har taushetsplikt, all informasjon kandidatene ikke selv godkjenner at videreformidles, skal behandles
konfidensielt
D. Skal kontakte alle kandidater i før innstillingen/forhandlingsresultat blir offentliggjort
E. Skal komme med en skriftlig begrunnelse, som ettersendes sakspapirene til konstituerende møte

5. Nøkkeldatoer:
06. april- Kandidatskjema åpnes for utfylling
23.april- kl. 12:00 Kandidatfrist for å bli vurdert av innstillende organ
23. april-kl. 17:00 Utspørring av kandidater (faller dersom valgkomite vedtas)
26. april- AU inviterer kandidater på middag
28. april- Frist for innstilling
29. april- Sofaprat med kandidater (faller dersom forhandlinger vedtas)
30. april- Konstituerende møte (valgmøte)
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SP
124/14-15
Evaluering av medlemskap i NSO
Knut Frydenlund

I Studentparlamentets handlingsplan punkt 2D står det at nytten av medlemskap i Norsk
studentorganisasjon (NSO) skal evalueres. Punktet ble diskutert i listeledermøtet 4. november og det ble
notert følgende aspekter som man ønsket at skulle vurderes:
 Er UiOs representasjon en mismatch med tanke på vår faktiske størrelse?
 Hvor mye tid bruker AU og parlamentarikere på aktivitet i regi av NSO?
 Hvordan står det til med NSOs utgifter og inntekter, mener vi det er forsvarlig slik det ligger an i dag?
 Hvordan kan vi bidra til å styrke NSO i arbeidet for studentenes faglige, sosiale og økonomiske
rettigheter?
 Får vi kompetanseheving ut av medlemskapet i NSO? Hvordan kan vi eventuelt tilpasse læringskurven til
forskjellige kompetansenivå.
Det ble også på møtet foreslått en spørreundersøkelse blant studentene for å måle stemningen for
medlemskapet samt et stilt spørsmål ved om man finner det etisk problematisk at det er kollektiv innmelding i
NSO, individuelle studenter kan ikke velge om de vil være med eller ikke.
Introduksjon
NSO er en nasjonal paraplyorganisasjon for studentdemokratier på både høyskoler og universiteter i Norge.
Organisasjonen ble opprettet i 2010 etter sammenslåingen av den nasjonale organisasjonen for
studentdemokratier ved norske universiteter og studentenes landsforbund som var en tilsvarende
organisasjon for høyskoler. Organisasjonen har per i dag av 43 medlemslag og representerer totalt over
220 000 studenter. NSO finansieres indirekte med semesteravgiften via samskipnadene samt tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet (KD). Organisasjonens formål er å bedre studentenes faglige, sosiale og
økonomiske rettigheter.
UiO i NSO
UiO har vært medlem av organisasjonen helt siden den ble opprettet. Siden opprettelsen har UiO hatt en
leder for NSO og vært representert i fire av fem arbeidsutvalg. Med unntak av leder har de 3 andre som har
sittet i AU alle vært internasjonalt ansvarlige. SiO utgjør en felles valgkrets for representanter til
Landsstyret (LS) med en intern fordelingsavtale mellom SiOs institusjoner. Dette er den største kretsen og
UiO er igjen den største i denne kretsen. UiO konstituerer den største delegasjonen av representanter både
på LS (fem delegater) og på Landsmøtet (LM). Fra 2015 vil man gå over til sentralstyremodell som vil gjøre
det mer usikkert hvor mange representanter man vil få da disse vil bli valgt på LM.
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Det er også mange studenter fra UiO som er representert i forskjellige faglige og politiske komiteer. Det er
til sammen to studenter fra UiO av i alt 14 representanter i de tre politiske komiteene og ni av til sammen
48 representanter fordelt på åtte faglige komiteer hvorav tre er ledere.
Landsstyret
Gjennom LS har UiO fått mye gjennomslag for sin politikk. Blant saker i den siste tiden kan det trekkes frem
likestillingspolitisk plattform som ble mye mer konkret etter forslag fra UiO samt at NSO gikk inn for å få en
forskrift om læringsmiljø i UH-loven. I tillegg til dette er det flere punkter i NSOs politikk som kom som følge
av at UiO gikk foran. UiOs standpunkt til niqab ble adoptert av NSO.
Økonomi
NSO finansieres ved bruk av en del av semesteravgiften (32 kr per semester per student) som fra UiOs del
utgjør omtrent 1 700 000 kroner i 2014. UiO har også benyttet økonomisk støtte fra NSO til arrangementer
som for eksempel International Students’ Day og skolering. Vi har mottatt ca. 50 000 fra NSO i slike
sammenhenger i det forrige semesteret. AU planlegger å fortsette med dette og satser blant annet på å
avholde et større skoleringsseminar i begynnelsen av neste semester hvor vi vil søke støtte fra NSO.
SP-AU i NSO
I tillegg til Mariannes plass i LS er også Torgeir leder i Faglig komité for realfag (FKR). Arbeidsutvalget deltar
også på forskjellige arrangementer i regi av NSO blant dem Avsparkskonferansen som er en skolerings- og
nettverkingsseminar i august og Høstkonferansen som også inneholder mye skolering. AU har etterlyst et
mer differensiert skoleringsopplegg som NSO har etterfulgt og under regionalmøtene vil den første dagen
være for de som ikke tidligere har deltatt på et Landsmøte.
Landsmøtet
Prosessen opp mot Landsmøtet kommer til å ta mye av både AU og SP sin tid. God forberedelse kan gi
gjennomslag i det nasjonale representative organet for alle studenter, men tidsbruken medfører at det blir
mindre tid å bruke på arbeid for gjennomslag lokalt.
Arbeidsdeling AU vs. NSO
AU ved UiO og NSO har et tett samarbeid spesielt med tanke på at vi begge er lokaliser i hovedstaden. AU
føler at ansvarsfordelingen mellom NSO og UiO-SP har blitt tydeligere i det siste året. Ettersom UiO er det
største universitetet i Norge og er tett på beslutningstagere på Storting og i regjering har UiO til tider kjørt
et eget løp opp mot statlige institusjoner. I de to siste årene har det blitt en klarer forståelse over at NSO
skal ha hovedansvaret for lobbing mot Kunnskapsdepartementet og Stortinget i nasjonale spørsmål mens
SP-AU og VT-AU fortsatt tar ledelsen på lokale Oslospørsmål.
I nasjonale saker som krever lokalt engasjement som for eksempel «International Students’ Day» har UiO
tatt ledelsen for Oslo med NSO som en koordinator blant medlemslagene på nasjonalt plan og dette har
fungert godt. SP sender uavhengige høringssvar til departementer ol. heller enn å lene seg på
høringsuttalelser fra NSO som gjøres i en del mindre studentdemokratier som ikke har kapasitet til å
utforme egne.
Aktuelt - Streiken
I forbindelse med den politiske streiken som ble arrangert den 28. januar i år ble det stilt kritiske spørsmål
fra medlemmer i organisasjonen om hvordan NSO reagerte. NSO gikk først ut med full støtte til streiken,
men modererte det senere til at man kun støtten motstanden mot midlertidig ansettelser i UH-sektoren
som man har vedtatt at man er i mot. Årsaken til modereringen var den store motstanden fra NSO
medlemmer som klaget over at man ikke hadde forankring i vedtatt politikk til å mene noe om resten av
innholdet i streiken.
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Situasjonen viste at NSO har problemer med å reagere på aktuelle saker der man er usikker på hvor sterkt
politisk grunnlag man har for å mene noe. Det er viktig at NSO kan reagere raskt når det kommer viktige
saker man må ta stilling til men det er like viktig at man har forankring for tiltakene man gjennomfører. SPAU diskuterte saken og mente at NSO ikke hadde tilstrekkelig politisk mandat for å støtte streiken i sin
helhet og at dette burde vært forankret i organisasjonen.
SP- AU mente det som et minimum burde vært tatt opp på sist ledersamling. Dette ble formidlet til NSO
gjennom en epost fra Marianne.
Media
SP-AU etterspurte en oversikt over NSOs medieutspill, men sekretariatet i NSO klarte ikke å sette dette
sammen for oss.
Spørsmål til diskusjon:


Hvordan kan UiO-SP og NSO samarbeide for å styrke studentenes faglige, sosiale og økonomiske
rettigheter?



Ønsker man at UiO tar en sterkere rolle i nasjonale saker direkte eller ønsker man å støtte opp om
en arbeidsdeling der NSO tar hovedansvaret saker på nasjonalt nivå?



Hvordan kan NSO effektivt reagere på aktuelle saker der man ikke har full politisk forankring?



Hvordan kan SP-UIO best mulig få gjennomslag for sin politikk i NSOs organer som Landsstyret og
Landsmøte?
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125/14-15
Undervisningsprisen 2015
Runar Bjørkvik Mæland

Undervisningsprisen
Studentparlamentet har som tradisjon å premiere framifrå undervisning ved å dele ut ein eigen undervisningspris
kvart år. I fjor delte Studentparlamentet ut undervisningsprisen til professor ved Farmasøytisk institutt, Jo
Klaveness. Vinnaren av undervisningsprisen får halde ein tale til det nye Studentparlamentet ved konstituerande
møte.
Forslag til statuttar for undervisningsprisen følgjer under streken. Forslaget byggjer på det som vart vedtatt i 2013
og 2014. I tillegg til å vedta statuttar for prisen må Studentparlamentet velje éin representant til
utdelingskomitéen.

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
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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 9. mars til 10. april. Prisen skal utlyses offentlig.
Utdelingskomité
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 ved stemmelikhet.
Komiteens øvrige representanter er:
•
En student fra Det medisinske fakultet, Det odontologiske fakultet eller Det matematisknaturvitenskapelige 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.
Studentutvalgene fra de respektive fakultetene bes finne en passende representant.
Studentparlamentets arbeidsutvalg har sekretærfunksjon for utdelingskomitéen.
Prisens størrelse
Prisen er på kr 10.000.

Forslag til vedtak:



Statuttar for undervisningsprisen blir vedtatt med dei endringane som kjem fram i møtet
Éin representant frå Studentparlamentet blir valt til utdelingskomitéen
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SP
126/14-15
Valg av delegater til NSOs landsmøte
Torgeir Lebesbye

Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste organ og arrangeres én gang i året. UiO har 27
delegater på landsmøtet, med full tale-, forslags- og stemmerett. På landsmøtet vil det også være en rekke
observatører med tale- og forslagsrett, som landsstyrerepresentantene, arbeidsutvalget til NSO, kontroll- og
organisasjonskomitéen, valgkomitéen, og mange flere.
Landsmøtet vil foregå fra helgen 17.-19. april på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.
Saksliste
Foreløpig saksliste ligger på NSOs nettsider:
 Resolusjoner
 Valg til NSOs
o Arbeidsutvalg
o Sentralstyre
o Kontrollkomité
o Valgkomité
o Politiske komitéer (fag og forskning, velferd og likestilling, internasjonal)
o Prinsipprogramkomité
 Handlingsplan for NSO 2015-16
 Politisk dokument om studentkultur og studentidrett
 Regnskap for 2014
 Rammebudsjett 2016
 Vedtekter
 Board Meeting 2016: Den globale studentstemmen
 Møtekultur/«code of conduct»
 Styring og ledelse i UH-sektoren
 Generaldebatt
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Frister
Frist for å levere endringsforslag til vedtektene (9 uker før LM)
Frist for påmelding regionmøter
Frist for å bestille reise til regionmøte
Frist for medlemslagene å sende liste over sine delegater
Frist for å melde ordinære saker til møtet
Frist for påmelding til landsmøtet.
Utsending av endelig saksliste og sakspapirer
Frist for å bestille reise til landsmøtet
Frist for forhåndsinnsending av endringsforslag
Frist for å levere forslag til resolusjoner/uttalelser

13.02.2015
20.02.2015
27.02.2015
06.03.2015
06.03.2015
06.03.2015
20.03.2015
27.03.2015
10.04.2015
10.04.2015

Etter valg av delegater og varadelegater vil delegasjonsleder være ansvarlig for innmelding av delegatene. I
ettertid vil alle delegatene motta et påmeldingsskjema for å bekrefte at hver enkelt person vil være delegat eller
varadelegat, hvor man må oppgi en del praktisk informasjon om seg selv, i tillegg til riktig status (delegat,
observatør, gjest).
Delegater og observatører
Delegater har møteplikt og tale-, forslags-, og stemmerett. Hvert medlemslag får én delegat per påbegynte 1000
student.
Landsstyrerepresentanter (Marianne Andenæs, Eva Holthe Enoksen, Henrik Sveinsson, Kaja Elisabeth de Ru og Jor
Hjulstad Tvedt) og kandidater til NSOs arbeidsutvalg har observatørstatus med tale- og forslagsrett.
Regionale formøter
NSO arrangerer regionale formøter helgen 20.-22-. mars. Her vil man gå gjennom sakene, forberedelser til møtet
og bli bedre kjent. Vi tilhører region Øst, og dette vil foregå i lokalene til Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i
sentrum.
Nytt av året er at opplegget er delt inn etter forkunnskaper, slik at de som har vært på tidligere landsmøter ikke
trenger å møte den første dagen under gjennomgang av hvordan landsmøtet foregår og lignende.
Kandidater til NSO
Ønsker du å stille til valg kan du melde ditt kandidatur elektronisk på student.no/valg eller kontakte valgkomitéen
på vk@student.no. Kandidater til arbeidsutvalget må melde sitt kandidatur innen landsmøtets start fredag
17.april, men det er veldig, veldig lurt å stille i god tid før landsmøtet.
Valg av delegater og varadelegater
I oversikten over antall delegater på NSOs nettsider står det at UiO har 25 delegater på årets landsmøte.
Utregningen baserer seg imidlertid på feil tall for forrige studieår, og Arbeidsutvalget følger opp saken
fortløpende. Per 29. januar 2015 venter vi fortsatt på en avklar, og under er derfor et tredelt forslag på
delegatfordelingen.
Etter samme modell som fordelingen for representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus foreslår
Arbeidsutvalget at mandatene fordeles etter valgresultatet i Studentvalget 2014. Om vi skulle få færre enn 27
delegater (antall representanter i parlamentet) er det listen(e) som fikk de siste delegatene som mister en eller
flere delegater på landsmøtet.
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Listene bestemmer selv hvilke delegater de sender. Arbeidsutvalget oppfordrer til å inkludere representanter fra
velferdstinget, samt nye kandidater som vurderer å sitte i Studentparlamentet neste år. I tillegg til
Studentparlamentsrepresentanter, selvsagt.
For hver delegat må man også ha en varadelegat. Vi foreslår at fordelingen av varaer følger fordelingen av
delegater.
Liste
Realistlista
Venstrealliansen
Sosialdemokratene
Samfunnsviterlista
Liberal liste
Internasjonalista
Blå liste
Humanistlista

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

27 delegater + varaer
6
5
5
3
2
2
2
2

26 delegater + varaer
6
5
4
3
2
2
2
2

25 delegater + varaer
6
4
4
3
2
2
2
2

Organisering
Som tidligere år foreslår Arbeidsutvalget at hver liste utpeker en fraksjonsleder. Denne vil være ansvarlig for
praktiske ting som at hele delegasjonen er våken til samkjøring der delegasjonen er enig politisk.
Fra Arbeidsutvalget er Torgeir Lebesbye ansvarlig for den praktiske gjennomføringen og Runar Mæland det
politiske.
I tillegg kan landstyremedlemmene og andre observatører fra UiO bistå med enkelte ting, samt være en stor
ressurs med det politiske arbeidet.
Forberedelser
For å sikre politisk gjennomslag og at alle har det bra på landsmøtet legger vi opp til forberedelser både i
delegasjonen og gjennom regionsmøtet i mars. I tillegg er det vanlig at listene arrangerer egne formøter i forkant
av delegasjonsmøtene.




Infomøte – tirsdag 3. mars
Formøte – torsdag 12. mars
Kick off – onsdag 15. april

Dato
5. februar
13. februar
20. februar
3. mars
4./5. mars
6. mars
6. mars
12. mars
20.-22. mars
(23.-27. mars
(30. mars – 6. april
15. april

Arr
SP-møte 7

Frist

Hvor
Blindern

Vedtektsendringer
Påmeldingsfrist RM
Infomøte delegater
SP-møte 8

Blindern
Blindern
Saksfrist LM5
Påmeldingsfrist LM

UiO-formøte
NSO-RM
Studentvalget)
Påskeferie)
UiO kick off
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803
804
805
806
807
808
809
810
811
812

16. april
17.-19. april

NSO-LS4
NSO-LM5

Lillestrøm
Lillestrøm

Forslag til vedtak:


27 kandidater med varaer velges på møtet.



Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjøre om og hvor mange varaer som sendes med på SP UiOs
regning.
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SP
127/14-15
Reglementsendringer
Torgeir Lebesbye

Studentparlamentets reglement
Studentparlamentet har fem dokumenter som bestemmer hvordan parlamentet skal styres:






Reglement (øverst)
Forretningsorden (nærmere bestemmelser om møter og gjennomføring av disse)
Utfyllende retningslinjer for valg (nærmere bestemmelser om valg og gjennomføring av disse)
Økonomiske retningslinjer (nærmere bestemmelser om økonomi og SPs daglige drift)
Arbeidsbeskrivelse for SPs arbeidsutvalg (SP-AUs «arbeidskontrakt»)

Regelsamlingen ligger ute på SPs nettsider: http://sp.uio.no/dokumenter/regelsamling/
Tidligere oppdateringer
Av dokumentene er det reglementet og arbeidsbeskrivelsen som ble sist oppdatert, da for å ta hensyn til at man
endret arbeidsutvalgets sammensetning i forkant av denne perioden (sak SP 097/13-14 Vervfordeling i
Arbeidsutvalget, mars 2014).
Referat: http://sp.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2014/referater/2014-03-20-referat-fra-mote-7.pdf
Før det hadde man på møtet i november 2013 (sak SP 054/13-14 Reglementsendringer) en større gjennomgang
av alle reglementene. Det var mange år siden sist vedtektene hadde blitt oppdatert, og arbeidsutvalget fremmet
32 endringsforslag som i stor grad gikk på at reglementet i større grad skulle reflektere gjeldende praksis.
Referat: http://sp.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2013/referater/referat-sp-mote-nr-4au-2013-2014.pdf
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Forslag til nye endringer
Arbeidsutvalget foreslår å gjøre en rekke endringer på SPs reglement. Endringene er presentert tematisk:






Oppdatering av navn/organisasjoner
o 1. Endre «Velferdstinget i Oslo» til «Velferdstinget i Oslo og Akershus»
o 2. Endre «den nasjonale studentorganisasjonen» til «Norsk studentorganisasjon»
o 3. Endre «Universitetets studiekomité» til «Universitetets utdanningskomité»
o 4. SPAU kan gjøre redaksjonelle justeringer ved oppdateringer av navn/referanser til
organisasjoner
Mindre endringer
o 5. Fjerne referanse til ansettelser når man omtaler stemmelikhet i parlamentet
o 6. Endre «faste komitéer» til «politiske komitéer»
o 7. Fjerne referanser til Norsk studentorganisasjons landsstyre (NSO-LS)
o 8. Fjerne økonomireglementets bestemmelse rundt tildelingsmidler
o 9. Endre økonomireglementets tekst rundt alkoholkjøp
o 10. Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets honorar
o 11. Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets telefonutgifter
Større endringer
o 12. Plassfratredelse i Studentparlamentet for NSOs sentralstyre (NSO-SSt)
o 13. Kreve rapport av Studentparlamentets tillitsvalgte hvert semester

Oppdatering navn/referanser til organisasjoner
Dette er relativt små endringer, men gjennomgående i flere tilfeller. Endringene legges derfor frem
forenklet.
FORSLAG 1: Endre «Velferdstinget i Oslo» til «Velferdstinget i Oslo og Akershus»


§ 2-1 (Studentparlamentets oppgaver) i reglementet

Begrunnelse: Velferdstinget er omtalt åtte ganger i parlamentets reglement, men kun en gang ved fullt ut.
Vi foreslår at denne ene referansen oppdateres slik at den reflekterer sammenslåingen i 2011.
FORSLAG 2: Endre «den nasjonale studentorganisasjonen» til «Norsk studentorganisasjon»









§ 2-1 (Studentparlamentets oppgaver) i reglementet
§ 5-1 (Valgform) i reglementet
§ 6-1 (Automatisk plassfratredelse) i reglementet
§ 8-2 (Valget av representanter til Arbeidsutvalget) i reglementet
§ 2-6 (Konstituerende Studentparlamentsmøte) i forretningsorden
§ 3-3 (Studentparlamentets observatører med møte-, tale- og forslagsrett) i forretningsorden
§ 3-4 (Nestleders oppgaver) i arbeidsbeskrivelse for AU
§ 3-5 (Arbeidsutvalgets oppgaver) i arbeidsbeskrivelse for AU
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Begrunnelse: Norsk studentorganisasjon (NSO) ble opprettet våren 2010 i forbindelse med sammenslåing
av Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU). Det er ikke lenger grunn til å tiltale
organisasjonen så upresist i vårt reglement, og vi foreslår derfor å endre alle referanser til organisasjonens
navn.

917
918
919
920

Begrunnelse: Studentparlamentet foretar ingen ansettelser. Arbeidsutvalgets leder er personalansvarlig, og
ansettelser foretas av arbeidsutvalget (§ 7, Økonomireglementet).

FORSLAG 3: Endre «Universitetets studiekomité» til «Universitetets utdanningskomité»



§ 8–2 (Valget av representanter til Arbeidsutvalget) i reglementet
§ 9–2 (Studentparlamentets komiteer) i reglementet x2

Begrunnelse: Universitetet endret navn på komitéen denne våren.
FORSLAG 4: SPAU kan gjøre redaksjonelle justeringer ved oppdateringer av navn/referanser til
organisasjoner
Begrunnelse: Arbeidsutvalget ber om å få kunne gjøre redaksjonelle endringer ved navnevasken for hvert
av forslagene over om de går igjennom. Det vil si å sette på endelser som eiendomspronomen eller annet
som vil gjøre navne-/referanseoppdateringene mindre knotete å lese.

Mindre endringer
Dette er mindre justeringer av reglementet, eller endringer for at reglementet skal reflektere gjeldende
praksis.
FORSLAG 5: Fjerne referanse til ansettelser når man omtaler stemmelikhet i parlamentet
Dagens tekst
§ 5–3 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet ved personvalg og ansettelser
foretas først omvalg før loddtrekning benyttes.

Med foreslått endring
§ 5–3 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet ved personvalg foretas først
omvalg før loddtrekning benyttes.

FORSLAG 6: Endre «faste komitéer» til «politiske komitéer»
Dagens tekst
Med foreslått endring
§ 9 Studentparlamentets faste komitéer
§ 9 Studentparlamentets politiske komitéer
§ 9–1 Formål
§ 9–1 Formål
Komiteene er en diskusjonsarena for
Komiteene er en diskusjonsarena for
Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale
saker. Komiteene kan være saksforberedende til saker. Komiteene kan være saksforberedende til
Studentparlamentet, brukes som formøter til
Studentparlamentet, brukes som formøter til
Universitetets komiteer, og står ellers fritt til å
Universitetets komiteer, og står ellers fritt til å
påta seg arbeidsoppgaver.
påta seg arbeidsoppgaver.
[…]

[…]

§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse

§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse
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[…]

[…]

§ 2–2 B-saker
Personalsaker som angår enkeltpersoner,
herunder saker om tilsetting, oppsigelse,
ordensstraff, avskjed og suspensjon, skal alltid
behandles i lukket møte.
Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan utover
dette med 2/3 absolutt flertall unndra
opplysninger fra Studentparlamentet og
Studentparlamentets faste komiteer, når
særskilte forhold krever det.
Kontrollkomiteen skal få begrunnelse for lukking
av slike saker.

§ 2–2 B-saker
Personalsaker som angår enkeltpersoner,
herunder saker om tilsetting, oppsigelse,
ordensstraff, avskjed og suspensjon, skal alltid
behandles i lukket møte.
Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan utover
dette med 2/3 absolutt flertall unndra
opplysninger fra Studentparlamentet og
Studentparlamentets faste komiteer, når
særskilte forhold krever det.
Kontrollkomiteen skal få begrunnelse for lukking
av slike saker.

Arbeidsutvalgets medlemmer har i slike tilfeller
taushetsplikt.

Arbeidsutvalgets medlemmer har i slike tilfeller
taushetsplikt.

Begrunnelse: Reglementet omtaler Studentparlamentets studie- og forskningskomité og internasjonale
komité som sine faste komitéer. Parlamentet har imidlertid en siste fast komité, nemlig
Studentparlamentets kontrollkomité. Det de såkalte «faste komitéene» derimot har til felles er at de, til
forskjell fra kontrollkomitéen, er politiske. Vi foreslår derfor å endre de to referansene i reglementet fra
«faste komitéer» til Studentparlamentets politiske komitéer.
FORSLAG 7: Fjerne referanser til Norsk studentorganisasjons landsstyre (NSO-LS)
Utsatt ikrafttredelse: det foreslås at denne endringen skal trer i kraft 1. juli 2015.
Dagens tekst
Med foreslått endring
§ 8–2 Valget av representanter til
§ 8–2 Valget av representanter til
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det
Til Studentparlamentets Arbeidsutvalg skal det
velges tre personer samlet, og begge kjønn skal
velges tre personer samlet, og begge kjønn skal
være representert. Studentparlamentet velger så være representert. Studentparlamentet velger
leder, informasjonsansvarlig og studie- og
så leder, informasjonsansvarlig og studie- og
læringsmiljøansvarlig blant disse.
læringsmiljøansvarlig blant disse.
Studentparlamentet velger to
Universitetsstyrerepresentanter samlet, og
begge kjønn skal være representert. Begge disse
er medlemmer av Studentparlamentets
Arbeidsutvalg.

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.

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.
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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
universitetets læringsmiljøutvalg.
§ 2–6 Konstituerende Studentparlamentsmøte
På Konstituerende møte skal følgende saker
behandles:
- Valgprotokoller
- Valg av nytt Arbeidsutvalg, representanter til
Universitetets sentrale styrer og utvalg, den
nasjonale studentorganisasjonens Landsstyre og
Studentparlamentets komiteer
§ 3–4 Nestleders oppgaver
- være leders stedfortreder
- være leders 1. vara til den nasjonale
studentorganisasjonens Landsstyre

932
933
934
935
936
937
938
939

940
941
942
943
944
945
946
947

948
949
950

Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i kraft av
sitt verv i Universitetets studiekomité og i
universitetets læringsmiljøutvalg.

§ 2–6 Konstituerende Studentparlamentsmøte
På Konstituerende møte skal følgende saker
behandles:
- Valgprotokoller
- Valg av nytt Arbeidsutvalg, representanter til
Universitetets sentrale styrer og utvalg og
Studentparlamentets komiteer
§ 3–4 Nestleders oppgaver
- være leders stedfortreder

Begrunnelse: Det fjerde landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO-LM4) valgte i fjor vår å gå vekk fra
landsstyre hvor de fleste medlemslag er representanter, og over til en sentralstyremodell.

FORSLAG 8: Fjerne økonomireglementets bestemmelse rundt tildelingsmidler
Dagens tekst
§ 1.0 Generelt
§1.9
Tildelingsmidler på disposisjonskontoen blir
hvert år fastsatt av Studentparlamentet, og er
begrenset oppad til 10.000,-

Med foreslått endring
§ 1.0 Generelt

Begrunnelse: Det finnes ingen disposisjonskonto, og parlamentet/arbeidsutvalget råder ikke over noen
tildelingsmidler. Dette er trolig en måte å si at man har uspesifiserte midler som kan gå til diverse
uforutsett, eventuelt en ekstra pott man kunne innvilge støtte fra. Foreslås derfor fjernet.
FORSLAG 9: Endre økonomireglementets tekst rundt alkoholkjøp
Dagens tekst
§ 1.0 Generelt
§1.11
Penger fra Studentparlamentets budsjett skal
ikke gå til alkohol. Unntak er finansiering av
parlamentets pub under fadderuken.

Med foreslått endring
§ 1.0 Generelt
§1.11
Penger fra Studentparlamentets budsjett skal
ikke gå til alkohol. Unntak er varekjøp til
parlamentets pub under fadderuken.

Begrunnelse: Det er ulovlig å selge alkohol med tap. Intensjonen i paragrafen er å åpne for innkjøp og salg
av alkohol, men begrenset til pub-til-pub under fadderukene i august.
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FORSLAG 10: Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets honorar
Dagens tekst
§9.0 Arbeidsutvalgets honorar
§9.2
Det utbetales honorar tilsvarende inntil 12,5
måneders arbeid. Honoraret gir ikke grunnlag for
opparbeidelse av feriepenger.

Med foreslått endring
§9.0 Arbeidsutvalgets honorar
§9.2
Det utbetales honorar tilsvarende inntil 13
måneders arbeid. Honoraret gir ikke grunnlag for
opparbeidelse av feriepenger.

Begrunnelse: De siste tre-fire årene har parlamentet utbetalt honorar tilsvarende 13 måneder til sitt
arbeidsutvalg. Dette har man gjort gjennom budsjettvedtak. Vi foreslår at man endrer økonomireglementet
slik at reglementet er i overenstemmelse med gjeldende praksis. Argumentasjonen for å gi arbeidsutvalget
to ekstra uker med honorar er at det er vanskelig å finne en sommerjobb med starter de to siste ukene i juli
(overlapp de to første). Et annet argument har vært at arbeidsutvalget ikke har krav på feriepenger (mottar
honorar, ikke lønn).
FORSLAG 11: Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets telefonutgifter
Dagens tekst
Med foreslått endring
§9.0 Arbeidsutvalgets honorar
§9.0 Arbeidsutvalgets honorar
§9.4
§9.4
Arbeidsutvalgets leder får sine telefonutgifter
Arbeidsutvalgets medlemmer får et årlig beløp
dekket av Studentparlamentet. For andre
av sine telefonutgifter dekket av
medlemmer av arbeidsutvalget fastsettes et årlig Studentparlamentet. Beløpet/-ene fastsettes
beløp av Studentparlamentet.
årlig av Studentparlamentet, og utbetales i
desember og juni.
Begrunnelse: Med dagens telefonabonnementsløsninger er det ingen grunn til at parlamentet skal dekke
en arbitrær sum for leder. Ordlyden «beløpet-/ene» åpner for differensiering mellom for eksempel leder og
resten av arbeidsutvalget (i budsjettet for 2015 får leder dekket 2000kr/semester mens resten får 1000kr/
semester).

Større endringer

976

FORSLAG 12: Plassfratredelse i Studentparlamentet for NSOs Sentralstyre (NSO-SSt)

977

Dagens tekst
§ 6–1 Automatisk plassfratredelse
Følgende medlemmer og varamedlemmer av
Studentparlamentet fratrer midlertidig sin plass
eller varaplass i Studentparlamentet til fordel for
sine respektive varamedlemmer:
 Fungerende medlemmer av det sittende
Studentparlaments Arbeidsutvalg
 Fungerende medlemmer av
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Med foreslått endring
§ 6–1 Automatisk plassfratredelse
Følgende medlemmer og varamedlemmer av
Studentparlamentet fratrer midlertidig sin plass
eller varaplass i Studentparlamentet til fordel for
sine respektive varamedlemmer:
 Fungerende medlemmer av det sittende
Studentparlaments Arbeidsutvalg
 Fungerende medlemmer av
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Kontrollkomiteen
Fungerende medlemmer av den
nasjonale organisasjonens Arbeidsutvalg
Fungerende medlemmer av Hovedstyret
i Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus
Fungerende medlemmer av
Velferdstingets Arbeidsutvalg
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Kontrollkomiteen
Fungerende medlemmer av den
nasjonale organisasjonens Arbeidsutvalg
Fungerende medlemmer av Norsk
studentorganisasjons Sentralstyre
Fungerende medlemmer av Hovedstyret
i Studentsamskipnaden i Oslo og
Akershus
Fungerende medlemmer av
Velferdstingets Arbeidsutvalg

Begrunnelse: Det fjerde landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO-LM4) valgte i fjor vår å bytte ut
nåværende landsstyremodell til fordel for en sentralstyremodell. Sentralstyre (NSO-SSt) sine 13
medlemmer skal velges for første gang på landsmøtet denne våren. Ettersom Sentralstyret velges av
landsmøte vil eventuelle UiO-studenter i Sentralstyret være «alles» Sentralstyremedlem, og det faller seg
da naturlig at de ikke sitter som representant i et lokallag.

FORSLAG 13: Kreve rapport av Studentparlamentets tillitsvalgte hvert semester
Dagens tekst
§ 11-1 Årsrapport
Representanter som er oppnevnt av
Studentparlamentet skal ved valgperiodens slutt
levere en skriftlig rapport til Arbeidsutvalget.

Med foreslått endring
§ 11-1 Rapportering
Representanter som er oppnevnt av
Studentparlamentet skal ved slutten av hvert
semester levere en skriftlig rapport til
Arbeidsutvalget.

Begrunnelse: Som et ledd i bedre kommunikasjon mellom ulike studentpolitiske aktører på campus foreslår
Arbeidsutvalget at tillitsvalgte skal være pålagt å rapportere halvårlig. I forbindelse med halvårsrapporten
fra Arbeidsutvalget (behandlet på forrige møte) tok Arbeidsutvalget kontakt med alle tillitsvalgte og ba de
komme med en kort, skriftlig orientering. For at dette skal kunne bli praksis er det hensiktsmessig at de
tillitsvalgte er pålagt å orientere hvert semester.

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)

995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037

TIL:

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 2014/2015

SAKSNUMMER:
SAKSTITTEL:

SP
128/14-15
Innkommende resolusjoner

FRÅ: Studentparlamentets arbeidsutvalg 2014/2015

Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø
Bakgrunn for saken:
Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt arbeidsutvalg består av leder + 5 medlemmer med følgende titler:
Nestleder, 2 x fagpolitisk ansvarlig, velferd- og likestillingsansvarlig og internasjonalt ansvarlig. Mellom de to
fagpolitiske, har normalt én hovedansvar for forskning og én for fag. Hvem som har ansvar for læringsmiljø er
derimot varierende. Noen saker er relevante for velferd- og likestillingsansvarlig, noe for fagansvarlig, noe for
nestleder og leder osv.. Det er ikke tydelig ovenfor medlemmer av organisasjonen hvor ansvaret ligger, og det blir
heller ikke signalisert, i det minste symbolsk, utad at læringsmiljø er en sentral del av NSOs arbeid.
Blant lederne i de ulike medlemslagene i NSO (studentdemokratier) og blant representanter i landsstyre har det
vært snakk om hvorvidt man kanskje trenger en egen læringsmiljøansvarlig eller en studie og
læringsmiljøansvarlig i NSO. Studentparlamentet ved UiB har tatt saken ett skritt videre og vedtatt en resolusjon
som de vil ta videre til landsstyremøte (LS 3, 13.-15-feb).
SP-AU ønsker å støtte SP-UiB og vedta en tilsvarende resolusjon, da vi også mener det er behov for synliggjøring
av læringsmiljø som sak i den nasjonale studentpolitikken.
Vedtak:
Resolusjon - Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø
Studentane sitt læringsmiljø er avgjerande for læringsprosessen og mestring av studiane. Eit godt læringsmiljø er
viktig for å skape eit godt studiemiljø og kan bidra til å få ned fråfallet i høgare utdanning. Det er viktig å påpeika
at det gjennom Læringsmiljøutvala (LMU) lokalt vert gjort eit solid arbeid for å betra studentane sitt læringsmiljø.
Likevel vil ein gjennom å ha eit større nasjonalt fokus på dette kunne arbeide meir systematisk for å få på plass ny
forskrift for studentane sitt læringsmiljø og sikra eit nasjonalt trykk for studentane sine rettar. Dette vil vera eit
svært nyttig supplement til det gode arbeidet lokalt og ein slik nasjonal ressurs vil også kunne ha ei koordinerande
rolle for arbeidet som vert gjort lokalt. Studentparlamentet ved UiO ynskjer difor at Norsk Studentorganisasjon
(NSO) tek eit større nasjonalt ansvar for læringsmiljøet og i større grad set dette på dagsorden.
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Studentparlamentet ved UiO ber NSO om følgjande:
 Utreda om NSO kan ta ei koordinerande rolle i arbeidet med studentane sitt læringsmiljø.
 Utreda om det er behov for eigen læringsmiljøansvarleg i NSO.
 Utreda om det er andre måtar ein kan sikre dette arbeidet på.
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FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2014/2015

Resolusjon om Ekspertutvalgets rapport
Kunnskapsdepartementet fikk 7. Januar overlevert rapporten “Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill:
Nytt fiansieringssystem for universiteter og høyskoler”. Rapporten inneholder flere forslag som kan ha stor
påvirkning på universitetet i Oslo og studentene. Det er derfor viktig at studentparlamentet tar stilling til
forslagene som har kommet fra dette utvalget.
Studentparlamentet er i all hovedsak fornøyde med rapporten. Forslaget om utvikling, kvalitets og
profilavtaler som del av basisbevilgningen mener vi er en interessant ide. For at disse avtalene skal fungere
er det viktig at Kunnskapsdepartementet og universitetene har en klar ide om hva man mener at
konstituerer kvalitet i utdanningen. Å utvikle gode indikatorer for studiekvalitet er dermed essensielt for at
avtalene skal fungere. Det er en mulighet for at avtalene kan legge sterke føringer på hvordan universitetet
styrer seg selv og dermed begrense institusjonenes autonomi. Det kan også lede til mer papirarbeid og
byråkrati dersom rammene for avtalene blir for rigide. Det er derfor viktig at prosessen ved inngåelse av
slike avtaler vektlegger institusjonenes behov får oppnå målene satt av institusjonene selv. Det er også
essensielt at studentenes interesser ivaretas og studentene må derfor aktivt involveres i utarbeidelsen av
slike avtaler.
Ideen om å premiere internasjonalisering på den måten rapporten legger opp til er en strålende ide.
Rapporten UiO mottok fra The strategic adivsory board i fjor peker blant annet på at UiO må bli mer
utadrettet og internasjonal. UiO har også store ambisjoner innenfor internasjonalisering og en premiering
av internasjonalisering vil være et velkomment bidrag i dette arbeidet. Studentene mener et internasjonalt
miljø på campus og muligheten til å utveksle til andre utdanningsinstitusjoner i utlandet med andre
fagmiljøer og akademiske tradisjoner enn de vi finner hjemme er essensielt for å styrke
utdanningskvaliteten.
Ideen om å premiere studenter som fullfører på normert tid er Studentparlamentet skeptisk til. Norske
studenter har ikke nok i studiefinansiering til å jobbe på fulltid med studiene. Heller enn å forsøke å presse
studentene gjennom studier på tiden med deltidsjobb ved siden burde regjeringen heller sette alle kluter til
for å realisere lik mulighet til å være student på heltid for alle. Det er også en fare for at en premiering av
fullføring på normert tid gir et insentiv for at institusjonene satser på grader som er lette å dytte
studentene gjennom. Dersom en student innser at hen har startet på et program vedkommende ikke
ønsker å jobbe med videre burde det legges til rette for at man kommer over i et spor man vil trives bedre
med og prestere bedre på.

Dissens (Tina Alvær):
Stryk hele siste avsnitt.
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FRA: Sosialdemokratene

Valgt ledelse ved UiO
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Verdiene bak demokratisk valgte ledere er en viktig del av Universitetet i Oslos rolle som samfunnsaktør og
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dannelsesinstitusjon. Valg øker makten til de autonome fagmiljøene og gir studentene større påvirkning over eget
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universitet. Det sikrer at ledere ikke bare er ansatte som tar imot instrukser ovenfra, men også har tillit nedenfra
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og et ansvar ovenfor de studentene og ansatte den representerer. Å være demokratisk valgt gir ledere et mandat

1100

som gir dem handlingsevne i konfliktsituasjoner. Dette har vi sett klare eksempler på i sammenheng med
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skolepenge-saken, hvor vår egen rektor kunne stille seg på studentenes side fra starten av, i motsetning til for
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eksempel rektor ved NTNU, som er ansatt.
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Vedtak:
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Studentparlamentet mener

1106

• UiO skal ha valgt ledelse på universitets- og fakultetsnivå
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• På instituttene og underliggende enheter skal valg primært være metode for utvelging av ledelse, med mindre
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noe annet godkjennes av Universitetsstyret
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De to følgende resolusjonene kom inn etter fristen for å melde inn resolusjoner. Dersom
Studentparlamentet ønsker å behandle dem må de vedta dette spesielt
FRA: Internationalista

The website
The parliament notes:
-That all students should be informed about what happens at the parliament
-That international students are more likely to visit the English version of the SP website
-That the “News” section of the English version of the SP website has visible articles from April 2011 to
July 2013
-That Internationalista has already highlighted this issue
-That a whole lot of stuff has happened in the last two years, including but not limited to the
government attempting directly against international students.

The parliament believes:
-That it is ridiculous that it has not been fixed yet *2 years
-That the information needs of international students are being neglected by the AU..

The parliament resolves:
-To update the English section of the website with all that has happened in the last year which is
relevant to International students.
-That key information (Elections, events etc.) should be visible in the english section of the parliament
website at the same time as in the Norwegian website.
-That this needs to be done in the 10 days following this resolution.
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FRA: Internationalista

About The public list debates
The parliament notes:
-That all list debates last year were held in basements.
-That basements are dark underground locations.
-That all list debates last year were held at bars and with alcohol.
-That 1 in three students feels pressured into drinking alcohol
The Parliament Believes:
That debates are not visible or well promoted.
That most people attending these events are already connected to a list.
That regular students have no idea that these even happen.
That students who prefer to stay away from alcoholic venues are being excluded
The parliament resolves
That debates will be publicised well in advance.
That at least one of the debates will be held in English.
That at least one of the debates will be held in a public, central location that is NOT a basement (A foyer or
cafeteria for example).
That at least one of the debates should be held in a non-alcoholic venue.
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