
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT FRA MØTE 07/14-15 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         
Tid: 5. februar 2015, kl 17:00-21:00 
Sted: Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus (IFI2) 
 
Tilstede: 

Fra realistlista: 
1 Anja Maria Aardal  
8 Henrik Sveinsson  
12 Alexander Fleicher 
16 Jeanette Viken 
23 Julie Sørli Paus-Knudsen  
25 Håkon Beckstrøm (vara) 
 
Fra Venstrealliansen: 
2 Ikke tilstede 
10 Ingvil Holthe Enoksen  
14 Sahana Sriskantarajah 
19 Andreas Slørdal 
26 Jor Hjulstad Tvedt (17:17-) 
 
Fra Sosialdemokratene: 
3 Stian Asbjørnsen (fast vara)  
11 Heidi Bang 
15 ikke til stede 
20 Ingvild Mageli (vara) 
27 Balraj Singh (vara)(17:00-19:05) 
 
Fra Samfunnsviterlista: 
4 Kaja Elisabeth De Ru  
13 Kaja Bettine Kirsebom 
22 Hamed Hassan (fast vara) 
 
Fra Liberal liste: 
5 Marthe Oldernes  
17 Amanda Schei (vara) 
 
 
 
Fra Internasjonalista 
6 Kristina Klakegg  
18 Rachel Estherhazy 

 
 
Fra Blå liste: 
7 Lars Madsen (fast vara) 
21 Marius Myhre 
 
 
Fra Humanistlista 
9 Lars Henrik Grøvlen 
24 Sigmund Berg (fast vara) 
 
Fra Studentutvalgene: 
28 Mali Ramsfjell   MNSU  
29 ikke til stede  HFSU 
30 Vivian Amundsen MSU (17:38) 
31 Ikke til stede  TSU 
32 Turner Jacobs   SVSU 
33 Hanne Jøtne Walsh OSU 
34 Stine Moengen Holst  JSU 

35 Karoline Hovland UVSU 
 
 
Til stede var også:  
Fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: 
100 Marianne K. Andenæs  
101 ikke til stede 
102 Knut Frydenlund 
103 ikke til stede 
104 Runar Mæland 
 
Fra kontrollkomiteen: 
105 Josefine Eilsø Nilsen 
106 Christian Strandenæs 
  
32 representanter til stedet
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117/14-15 Valg av møteledelse og referent   
 
Torkil Vederhus valgt som ordstyrer og Marte Gravem Isaksen valgt som referent 
 
118/14-15 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
 
Godkjent 

 
119/14-15 Godkjenning av referat   
 
Godkjent 
   
120/14-15 Godkjenning av valgprotokoller  
 
Godkjent valgprotokoll fra MNSU, JSU og OSU etter anbefaling fra Kontrollkomiteen.  
  
129/14-15 Orienteringer       Orientering 
 
Marianne Andenæs orienterer, det kom ingen spørsmål til orienteringer 
Torgeir Lebesbye er ikke til stede.  
Knut Frydenlund orienterer, det kom ingen spørsmål til orienteringen. 
Tina Alvær er ikke til stede.  
Runar Mæland orienterer, det kom ingen spørsmål til orienteringen.   
 
Ingen til debatt  
   
121/14-15 Statsbudsjettprioriteringer 2016          Vedtakssak 
 
Runar Mæland innleder til saken.  
 
Til debatt: Karoline Hovland, Julie Sørlie Paus-Knudsen, Lars Madsen, Runar Mæland 
 
Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget: 
 
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. 

 
 
Endringsforslag 
Sendt inn av: Julie Sørlie Paus-Knudsen, Realistlista 
Forslag: Legge til Linje 305: 
Det bygges 3000 nye studentboliger i regi av samskipnadene, og statstilskuddet økes til 50 prosent av kostnadsrammen. 
Vedtatt 
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Sendt in av: Hanne Jøtne Walsh, Mali Hamre Ramsfjell, Karoline Killi Håvland og Turner Stone Jacobs, OSU,SVSU,MNSU og 
SUUV 
Forslag: Endring av setning på linje 308. 
Endre til: 3. Studiestøtten følger utviklingen i folketrygdens grunnbeløp, økes til 1,5G og fordeles over 11 måneder. 
Vedtatt 
 
Sendt inn av: Julie Sørlie Paus-Knudsen, Realistlista 
Forslag: Legge til Linje 305: 
Forslag: Linje 308: 
Endre punkt 3 til samme ordlyd som NSO, og legge til "Rentepåslaget skal være på 1 prosent": Studiestøtten økes og knyttes 
til 1,5 G og fordeles over 11 måneder. Rentepåslaget skal være 1 prosent. 
Vedtatt 
 
Sendt inn av: Julie Sørlie Paus-Knudsen, Realistlista 
Forslag: Linje 305-309. Endre rekkefølgen til Studentparlamentet ved UiOs statsbudsjettspriorietringer for 2016 fra 
nåværende prioritering til: 
1. Studentboliger 
2. Helsetjenester. 
3. Vedlikehold og oppussing 
4. Studiestøtte 
Vedtatt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122/14-15 Endring av møtedato for SP-møte 08/14-15   Vedtakssak 
 
Knut innleder til saken.  
 
  
 
 
123/14-15 Gjennomføring av valg til SPs arbeidsutvalg 2015-16  Vedtakssak 
 
Marianne Andenæs innleder til saken. Det kom spørsmål fra Andreas Slørdahl, Kaja de Ru. Marianne Andenæs 
svarte på dette. Spørsmål fra Kaia Kirsebom, Marianne svarte på dette.  
 
Til debatt: Karoline Hovland, Kristina Klakegg, Henrik Sveinsson (replikk), Kristina Klakegg (svarreplikk), Helge 
Leander B. Jensen, Andreas Slørdahl, Marianne Andenæs (replikk), Lars Madsen, Karoline Hovland (replikk), 
Karoline Hovland, Amanda Schei (replikk), Lars Madsen (replikk), Karoline Hovland (svarreplikk), Josefine Elisø 
Nilsen (KK), Heidi Bang, Marianne Andenæs (replikk), Andreas Slørdahl, Julie Sørlie Paus-Knudsen, Kristina 
Klakegg, Jor Hjulstad Tvedt, Kaja Elisabeh de Ru (replikk), Jor Hjulstad Tvedt (svarreplikk) 

Helheten vedtatt med endringer. 
Studentparlamentet ved UiOs statsbudsjettprioriteringer for 2016 er: 

1. Det bygges 3000 studentboliger i regi av samskipnadene og statstilskuddet økes til 50 prosen av 
kostnadsrammen. 

2. Direkte tilskudd til helsetjenester i regi av Samskipnadene, slik at kapasiteten kan utvides. 
3. En drastisk økning i tilskudd til vedlikehold og oppussing av bygningsmassen ved universitetene, 

slik at etterslepet kan tas igjen. 
4. Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder. Rentepåslaget skal være 1 

prosent 
 

 

SP-møte 8 2014-15 flyttes fra torsdag 5. mars til onsdag 4. mars. 
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Ny debatt: Marianne Andenæs, Heidi Bang (replikk), Henrik Sveinsson, Lars Madsen, Kristina Klakegg, Jor Hjulstad 
Tvedt, Julie Sørlie Paus-Knudsen 
 
Sendt inn av: Hanne, Mali, Karoline og Turner, Osu, Svsu, Suuv og Mnsu 
Forslag: Linje 430. Legge til slik at setningen blir:I forhandlingene sitter det én forhandlingsleder per liste og en representant 
fra studentutvalgene. Fraksjonene velger selv hvem de ønsker at skal forhandle på vegne av fraksjonen.  
Vedtatt 

 
Sendt inn av: Helge Leander B. Jensen, Realistlista 
Forslag: Linje 438:  Tilføy setningen: "I tillegg settes det av ett rom for studentutvalgene".  
Vedtatt 

 
Sendt inn av: Hanne, Mali, Karoline og Turner, Osu, Svsu, Suuv og Mnsu 
Forslag: Nytt punkt på linje 483 
-Skal etterstrebe å finne en gruppe mennesker som evner å samarbeide. 
Vedtatt 

 
Sendt inn av: Kristina Klakegg, Internationalista 
Forslag: Legge inn nytt punk 3: 
3. Å stille som AU kandidat etter forhandlinger/innstilling fra valgkomite 
1.1 Hvis man ønsker å stille som AU kandidat etter forhandlingene eller å ha blitt innstilt av valgkomiteen, har man en 24-
timers frist før konstituerende møte for å gjøre dette.  
1.2 (Hvis punkt 1.1 faller) Etter at hver enkel kandidat til AU blir vedtatt hver for seg under konstituerende møte, blir alle 
kandidatene til arbeidsutvalget vedtatt av Sp som en helhet. Hvis ikke AU blir vedtatt som en helhet, åpnes det opp for at 
andre kandidater har mulighet til å benke 
Forslag 1.1 falt. 1.2 er trukket. 

 
Sendt inn av: Jor Hjulstad Tvedt 
Forslag: Nytt punkt, Skal skrive protokoll som ettersendes 
Vedtatt 

 
Sendt inn av: Henrik sveinsson, Realistlista  
Forslag: Stryke punkt 4E og 4C 
Vedtatt 

 
 
 
 
 
124/14-15 Evaluering av medlemskap i NSO                   Diskusjonssak 
 
Knut innleder til saken 
 
Til debatt: Lars Madsen, Kaja Elisabeth de Ru (replikk), Amanda Schei (replikk), Lars Madsen (svarreplikk), Karoline 
Hovland, Kaja Elisabeth de Ru (replikk), Karoline Hovland (svarreplikk), Turner Jacobs, Lars Madsen, Heidi Bang 
(replikk), Henrik Sveinsson (replikk), Lars Madsen (svarreplikk), Amanda Schei, Marianne Andenæs, Knut 
Frydenlund. 
 
125/14-15 Undervisningsprisen 2015     Vedtakssak 
 
Runar innleder til saken. 
 

Helheten vedtatt med endringer 
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Til debatt: Amanda Schei 
Forslag til representant for SP i komiteen: Kaja Elisabeth de Ru, foreslått av SVL. 
 
Statuttene vedtatt. 
 
 
126/14-15 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2015   Vedtakssak 
 
Marianne Andenæs innleder til saken.  
 
Sendt inn av: Andreas Slørdahl, VA 
Forslag: Arbeidsutvalget skal få ettergodkjenne en delegat og tre varaer fra VA 
Vedtatt 

 
Sendt inn av: Arbeidsutvalget  
Forslag: Arbeidsutvalget får ettergodkjenne en vara fra Internationalista og en fra SV-lista.  
Vedtatt 

 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjøre om og hvor mange varaer som sendes med på SP UiOs regning. 

Vedtatt 

 

Forslag til delegater: 
 

Fullt navn Liste Delegat eller vara?  

Marius Myhre Blå liste Delegat 

Svein "åh drep meg"Tømmerdal DY Blå liste Delegat 

Håkon Refsland Fougner Blå liste Vara 

Runa Næss Thomassen Blå liste Vara 

Sigmund Berg Humanistlista Delegat 

Line Willersrud Humanistlista Delegat 

Lars "Big L" Grøvlen Humanistlista Vara 

Marie "Simonsen" "HeavyV" Samuelsen Humanistlista Vara 

Barbro Ragnhilde Årnes Internationalista Delegat 

Javier godoy Internationalista Delegat 

Kristina Klakegg Internationalista Vara 

Simen Eriksen Liberal liste Delegat 

Runar Mæland Liberal liste Vara 

Ingrid Keenan Liberal liste Vara 

Hans Christian Paulsen Liberal liste Delegat 

Hans Christian Paulsen Liberal liste Delegat 

Julie Sørlie Paus-Knudsen Realistlista Delegat 

Helheten vedtatt med endringer. Kaja Elisabeth de Ru valgt ved akklamasjon 
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Torgeir Lebesbye Realistlista Delegat 

Madeleine Sjøbrend Realistlista Delegat 

Anja Maria Aardal Realistlista Delegat 

Helge Leander Braathen Jensen Realistlista Delegat 

Sigrid Mæhle Grimsrud Realistlista Delegat 

Kristin Hubred Nygård Realistlista Vara 

Christian Strandenæs  Realistlista Vara 

Håkon Beckstrøm Realistlista Vara 

Jeanette Viken Realistlista Vara 

Alexander Fleischer Realistlista Vara 

Heidrun Elisabeth Lode Realistlista Vara 

Heidi Bang Sosialdemokratene Delegat 

Aleksander Martin Gjøsæter Sosialdemokratene Delegat 

Knut Frydenlund Sosialdemokratene Delegat 

Ingvild Mageli Sosialdemokratene Delegat 

Håkon Sandbakken Sosialdemokratene Vara 

Josefine Eilsø Nielsen Sosialdemokratene Vara 

Mats Molland Haug Sosialdemokratene Vara 

Vetle Bo Saga Sosialdemokratene Vara 

Ingelin Rendal  Sosialdemokratene Delegat 

Balraj Singh Sosialdemokratene Vara 

Andreas Thomassen Slørdahl Venstrealliansen Delegat 

Ingvil Enoksen  Venstrealliansen Delegat 

Sahana Sriskandarajah Venstrealliansen Delegat 

Kristine Olthuis Venstrealliansen Delegat 

Axel Fjeldavli Venstrealliansen Vara 

Edvard Wølner Bjørnson Venstrealliansen Vara 

Karoline Soot Samfunnsviterlista Delegater 

Mads Andreas Danielsen Samfunnsviterlista Delegater 

Marja Andreassen Samfunnsviterlista Delegater 

Kaja Kirsebom Samfunnsviterlista Vara 

Hamed Hassan Samfunnsviterlista Vara 

 
 

 Arbeidsutvalget skal få ettergodkjenne en delegat og tre varaer fra VA 
Arbeidsutvalget får ettergodkjenne en vara fra Internationalista og en fra SV-lista. 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjøre om og hvor mange varaer som sendes med på SP UiOs 

regning. 

Delegasjonen valgt ved akklamasjon.  
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127/14-15 Reglementsendringer      Diskusjonssak 
 
Marianne innleder til saken. 
 
Til debatt: Karoline Hovland, Lars Madsen, Runar Mæland (replikk), Lars Madsen (svarreplikk), Marianne 
Andenæs,  
 
 
FORSLAG 1: Endre «Velferdstinget i Oslo» til «Velferdstinget i Oslo og Akershus» 
  

 § 2-1 (Studentparlamentets oppgaver) i reglementet 

 
 
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 

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

 § 8–2 (Valget av representanter til Arbeidsutvalget) i reglementet 

 § 9–2 (Studentparlamentets komiteer) i reglementet x2 

 
FORSLAG 4: SPAU kan gjøre redaksjonelle justeringer ved oppdateringer av navn/referanser til 
organisasjoner 
 
FORSLAG 5: Fjerne referanse til ansettelser når man omtaler stemmelikhet i parlamentet 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§ 5–3 Stemmelikhet 
Ved stemmelikhet ved personvalg og ansettelser 
foretas først omvalg før loddtrekning benyttes. 

§ 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 
§ 9–1 Formål 
Komiteene er en diskusjonsarena for 
Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale 

§ 9 Studentparlamentets politiske komitéer 
§ 9–1 Formål 
Komiteene er en diskusjonsarena for 
Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale 
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saker. Komiteene kan være saksforberedende til 
Studentparlamentet, brukes som formøter til 
Universitetets komiteer, og står ellers fritt til å 
påta seg arbeidsoppgaver. 
 
[…] 
 
§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse 
[…] 
 
§ 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. 

saker. Komiteene kan være saksforberedende til 
Studentparlamentet, brukes som formøter til 
Universitetets komiteer, og står ellers fritt til å 
påta seg arbeidsoppgaver. 
 
[…] 
 
§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse 
[…] 
 
§ 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. 

 
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 
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 

§ 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 
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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 
universitetets læringsmiljøutvalg. 

Universitetsstyrerepresentantene skal det 
velges en forskningsansvarlig og en 
internasjonalt ansvarlig. 
 
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 

§ 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 
- være leders 1. vara til den nasjonale 
studentorganisasjonens Landsstyre 

§ 3–4 Nestleders oppgaver 
- være leders stedfortreder 

 
FORSLAG 8: Fjerne økonomireglementets bestemmelse rundt tildelingsmidler 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§ 1.0 Generelt 
§1.9 
Tildelingsmidler på disposisjonskontoen blir 
hvert år fastsatt av Studentparlamentet, og er 
begrenset oppad til 10.000,- 

§ 1.0 Generelt 
 

 
FORSLAG 9: Endre økonomireglementets tekst rundt alkoholkjøp 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§ 1.0 Generelt 
§1.11 
Penger fra Studentparlamentets budsjett skal 
ikke gå til alkohol. Unntak er finansiering av 
parlamentets pub under fadderuken. 

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

 
FORSLAG 10: Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets honorar 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§9.0 Arbeidsutvalgets honorar 
§9.2 
Det utbetales honorar tilsvarende inntil 12,5 
måneders arbeid. Honoraret gir ikke grunnlag for 

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

 
FORSLAG 11: Endre økonomireglementets bestemmelser om Arbeidsutvalgets telefonutgifter 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§9.0 Arbeidsutvalgets honorar 
§9.4 
Arbeidsutvalgets leder får sine telefonutgifter 
dekket av Studentparlamentet. For andre 
medlemmer av arbeidsutvalget fastsettes et årlig 
beløp av Studentparlamentet. 

§9.0 Arbeidsutvalgets honorar 
§9.4 
Arbeidsutvalgets medlemmer får et årlig beløp 
av sine telefonutgifter dekket av 
Studentparlamentet. Beløpet/-ene fastsettes 
årlig av Studentparlamentet, og utbetales i 
desember og juni. 

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

Dagens tekst            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 
Kontrollkomiteen 

 Fungerende medlemmer av den 
nasjonale organisasjonens Arbeidsutvalg 

 Fungerende medlemmer av Hovedstyret 
i Studentsamskipnaden i Oslo og 
Akershus 

 Fungerende medlemmer av 
Velferdstingets Arbeidsutvalg 

§ 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 
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 

 
FORSLAG 13: Kreve rapport av Studentparlamentets tillitsvalgte hvert semester 
 
Dagens tekst            Med foreslått endring 

§ 11-1 Årsrapport 
Representanter som er oppnevnt av 
Studentparlamentet skal ved valgperiodens slutt 
levere en skriftlig rapport til Arbeidsutvalget. 

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

 
Sendt inn av: Lars Madsen, Blå liste  
Forslag: endringsforslag av vedtekt 1.11, Unntak er varekjøp til parlamentets pub under fadderuken og andre større 
arrangementer.  
Fremmet  
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Sendt inn av: Hanne, Karoline, Mali, MNSU, OSU, UVSU  
Forslag: Endre paragraf 2-3 "stemmerett": 
Alle valgte representanter til Studentparlamentet har stemmerett på Studentparlamentets møter. SP-SU-delegater har 
stemmerett ved personvalg, gitt at delegatene er valgt i henhold til paragraf 9-3 i valgreglementet. Dersom representanten 
ikke kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter. 
 
Endre paragraf 9 i valgreglementet: 
 
Ny: paragraf 9-3 Adgang til å stemme i personvalg 
 
Studentutvalgene velger delegat og varaer til Studentparlamentet på et allmøte. Allmøtet må være offentlig kalt inn senest 
tre uker før møtet. Valgprotokoll må være godkjent av Studentparlamentet. Delegat og varaer kan ikke være valgt ved 
forenklet valg. Valget må følge UiOs valgreglement ved personvalg. 
Fremmet  

 
Alle forslagene ansees som fremmet på dette møtet.  
 
128/14-15 Innkomne resolusjoner      Vedtakssak 
 
Tre resolusjoner er kommet inn etter fristen, Studentparlamentet vedtar å behandle dem.  
 

Nasjonalt ansvar for studentane sitt læringsmiljø 
 
Runar orienterer om resolusjonen.  
 
Til debatt: Amanda Schei 
 
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.  
 
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. 

 
Vedtatt 
 

 

Resolusjon om Ekspertutvalgets rapport 

  
Knut Frydenlund innleder til saken 
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Til debatt: Marianne Andenæs, Henrik Sveinsson, Knut Frydenund, Henrik Sveinsson, Runar Mæland, Amanda 
Schei, Knut Frydenlund 
 
Forslag til vedtak: 
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. 

Falt 

Sendt inn av: Kristina Klakegg, Internationalista  
Forslag: Stryke Norske på linje 1075 
Forslag trukket 
 
Sendt inn av: Henrik Sveinsson, Realistlista 
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Forslag: legg til: Studentparlamentet er kritiske til å øke antallet publikasjonspoeng for publikasjoner med flere 
forfattere. Vi mener dette kan skape uheldige insentiver i et finansieringsystem som allerede har lett manipulerbare 
indikatorer. 

Vedtatt 

 
Resolusjonen vedtatt med endringer. 

 
 

 

Valgt ledelse ved UiO  

Heidi Bang innleder til saken. Det kom et spørsmål fra Kristina Klakegg, Heidi svarte på dette.  

Til debatt: Marianne Andenæs, Helge Leander B Jensen, Heidi Bang, Marianne Andenæs 

 

Studentparlamentet mener 

• UiO skal ha valgt ledelse på universitets- og fakultetsnivå  

• På instituttene og underliggende enheter skal valg primært være metode for utvelging av ledelse, med mindre 

noe annet godkjennes av Universitetsstyret 

Vedtatt 

 

 

 

The website 

 
Kristina Klakegg innleder til saken. Det kom et spørsmål fra Amanda Schei og Julie Sørli Paus-Knudsen, Kristina 

svarte på dette.  

 

Til debatt: Karoline Hovland, Knut Frydenlund, Kristina Klakegg, Lars Madsen, Heidi Bang, Knu Frydenlund 

(replikk), Sigmund Berg.  

 
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: 



   Page 13 of 15 

 

 
 
www.studentparlamentet.uio.no  Tlf: 22 85 70 44   Org. nr 976 629 124  
post@studentparlamentet.uio.no  Fax: 22 85 52 77 
         Norsk Studentorganisasjon(NSO) 

Universitetet i Oslo (UiO) 

-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. 
 
Endringsforslag 
Sendt inn av: Karoline Hovland, SUUV  
Forslag: Endre hele forslaget til: Studentparlamentet skal: 
- Oppdatere den engelske delen av nettsidene sine med den info de mener er relevant for internasjonale studenter fra det 
siste året.  
- Gjøre nøkkelinfo på engelsk synlig på den engelske delen av nettsiden sin samtidig med den norske informasjonen 
Vedtatt 

 
Resolusjonen vedtatt med endringer. 
 

 
About The public list debates 
 
Kristina Klakegg innleder til saken. 
Til debatt: Lars Madsen, Sigmund Berg (replikk), Kristina Klakegg (replikk), Lars Madsen (svarreplikk), Julie Sørlie 
Paus-Knudsen, Kaia de Ru, Sigmund Berg (replikk), Marianne Andenæs, Aleksander Flaicher, Kristina Klakegg 
(replikk), Andreas Slørdahl, Heidi Bang (replikk), Amanda Schei (replikk),  
 
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. 
 
Endringsforslag 
Sendt inn av: Marianne Andenæs, AU  
Forslag: Stryke alt før “The Parliament resolves” og bare vedta dette.  
Vedtatt 

 

http://universitas.no/nyhet/60042/en-av-tre-foler-drikkepress/hl:alkohol
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Resolusjonen ikke vedtatt.  
 

 
Global Divestment Day 
 
Knut Frydenlund innleder til saken. 
 
Ingen debatt.  
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet slutter seg til markeringen og kravene til Framtiden i våre hender. 
 
Forslag vedtatt  
 
 
 
 
Møtekritikk: 

- Vi må skjerpe oss og ha færre hersketeknikker på møtet.  
- Kudos til alle folk som har snakka og spesielt til Studentutvalgene som har vært aktive.  

 
 


