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OSLO, 25.02.20  
 

TIL:  Studentparlamentet ved UiO 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 
 
ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 06/19-20 I STUDENTPARLAMENTET VED 
UIO 
          
Tid:  Torsdag 27.02.20 kl. 17.00-21.00 
Sted:  Auditorium Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus 
 
 SAKSNR. SAKSTITTEL SAKSTYPE 
Kl. 17.00 100/19-20 Valg av møteledelse og referent Vedtakssak 
 101/19-20 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 
 102/19-20 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 
 103/19-20 Godkjenning av referat Vedtakssak 
 104/19-20 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 
 105/19-20 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 
Kl. 17.15 106/19-20 Orienteringer 

 
Orienteringssak 

Kl. 17.30 107/19-20 Strategi 2030  Orienteringssak 
Kl. 17.45 108/19-20 Endringsforslag til styringsdokumenter Vedtakssak 
    
Kl. 18.45  Pause - 
    
Kl. 19.00 109/19-20 Valg av delegater til NSOs landsmøte Valgsak  
Kl. 19.30 110/19-20 Undervisningsprisen 2020 Vedtakssak 
Kl. 19.45 111/19-20 Priskomité – undervisningsprisen 2020 Valgsak 
Kl. 20.00 112/19-20 Resolusjoner Vedtakssak 
    
  Eventuelt  
  Møtekritikk  
    

 
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 
25.02.20 kl. 11.00 til anne.aase-maland@sp.uio.no. 
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom du ikke kan møte, må du selv 
kontakte din vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Anne på tlf. 22 85 70 44 eller 
send e-post til anne.aase-maland@sp.uio.no 
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Arbeidsutvalget 
V/ Christen Andreas, Runa, Johannes, Linnea og Erlend  

mailto:anne.aase-maland@sp.uio.no
mailto:anne.aase-maland@sp.uio.no
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SAK  INNHOLD 1 
  2 
100/19-20 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

Arbeidsutvalget foreslår Torgeir Lebesbye som ordstyrer og Anne Aase-Mæland og 4 
Miriam Holthe Byjou som referenter. 5 

   6 
101/19-20 GODKJENNING AV INNKALLING  7 
  Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 8 
      9 
102/19-20 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10 
  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 11 
 12 
103/19-20 GODKJENNING AV REFERAT 13 
  Referat SP-møte nr. 5/19-20. 14 
  Referatet finner du på:  15 
  https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/ 16 
       17 
104/19-20 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 18 
  For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må 19 

valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på 20 
hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes.  21 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/
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SAKSNUMMER:   105/19-20 22 
SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  
SAKSTYPE:   Vedtak 

 
ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 
  23 
Mellom SP-møte nr. 5 og nr. 6 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget 24 
 25 
OPPNEVNING AV STUDENTREPRESENTANT TIL ARBEIDSGRUPPE FOR RUSPOLICY 26 

- Fast representant: Marius Torsvoll (11.02.20) 27 
 28 
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAER TIL VELFERSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 29 

- Vara: Tarjei Svalbjørg (21.01.20) 30 
- Vara: Wendy Sloan (14.01.20) 31 
- Vara: Naomi Ghebiregzabher (14.01.20) 32 
- Vara: Anine Norén (14.01.20) 33 
- Vara: Terje Hover Horpestad (14.01.20) 34 
- Vara: Johannes Saastad (14.01.20) 35 

 36 
Forslag til vedtak 37 
Oppnevningene godkjennes. 38 

39 
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SAKSNUMMER:   106/19-20 40 
SAKSTITTEL:    Orienteringer 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  
SAKSTYPE:   Orientering 

 
ORIENTERINGER 
 41 
ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 42 
STUDPARL1000 43 
13. februar arrangerte vi temakveld med Karrieresenteret i foajeen på Realfagsbiblioteket i serien 44 
«STUDPARL1000». Tema for møtet var hvordan studenter kan formidle sin kompetanse til potensielle 45 
arbeidsgivere og hvordan UiO kan forbedre sin kompetansepolitikk. Vi anser kvelden som vellykket og 46 
vil fremme sak til parlamentet om kompetansepolitikk som følge av debatten i møtet.   47 
 48 
NOU 2020: 3 – Ny lov om universiteter og høyskoler 49 
Aune-utvalget la frem NOU-en med forslag til ny Universitets- og høyskolelov 13. februar 2020. 50 
Innledningsvis ser vi at utvalget har tatt hensyn til enkelte av Studentparlamentets innspill, men at den 51 
også inneholder flere forslag som strider med Studentparlamentets politikk. Blant disse er forslaget om å 52 
nekte universitetene å ta i bruk kjønnspoeng for å jevne ut kjønnsforskjeller. UiO sentralt har også gått 53 
sterkt ut og kritisert forslaget mot å pålegge universitetene å innføre ekstern styreleder. NOU-en er nå 54 
på høring og vi vil følge opp saken ved å legge frem et forslag til høringsinnspill for behandling i 55 
Studentparlamentet på SP-møte 7.  56 
 57 
Oppfølging av handlingsplanen 58 
Den siste tiden har mye tid gått med til innspurten i arbeidet med Strategi 2030 som ble vedtatt 14. 59 
februar. Vi mener resultatet er et stort gjennomslag for Studentparlamentet og at studentenes interesser 60 
er godt ivaretatt i tråd med handlingsplanen. Se egen orienteringssak om Strategi 2030. 61 
 62 
Vi er glade for at «studentopplevelse» nå ser ut til å ha blitt et fast innslag i universitetsledelsens 63 
begrepsbruk og at dette er forankret i tiårsstrategien. Strategien lyder som følger: «UiO vil legge til rette 64 
for en god studentopplevelse som gir sterk faglig og sosial tilhørighet til universitetet og til Oslo som 65 
studentby». Vi mener dette er et viktig steg på veien mot en målrettet satsning på bedre 66 
studentopplevelse. 67 
 68 
Arbeidet med en helhetlig klima- og miljøstrategi er nå i gang og det ble avholdt oppstartsseminar for 69 
arbeidet 30. januar 2020. Enda er mye uklart når det gjelder format, struktur og mandat. Saken skal til 70 
innledende behandling i dekanmøtet om relativt kort tid. Det virker svært sannsynlig at arbeidet ikke vil 71 
være avsluttet før siste halvdel av 2020. Nå som Strategi 2030 er vedtatt håper vi på fortgang i 72 
prosessen. 73 
 74 
UiOs kvalitetssystem for utdanning er nå fast innslag på møter i Utdanningskomiteen på UiO der både 75 
Andreas, Johannes og tidligere Studentparlamentsleder Susann er faste medlemmer. I tråd med 76 
handlingsplanen følger vi dette arbeidet tett.  77 
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ORIENTERINGER FRA LEDER, CHRISTEN ANDREAS WROLDSEN 78 
I samarbeid med Linnea har jeg deltatt på oppstartsmøte for UiOs klima- og miljøstrategi og sammen 79 
planlegger vi Studentparlamentets videre arbeid med strategien. Mye er enda uavklart og vi avventer 80 
innledende behandling i dekanmøtet før mandatet kan konkretiseres.  81 
 82 
5. februar holdt jeg et kort foredrag for nystartede Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) om 83 
Studentparlamentets visjon for et grønnere UiO, og hvordan vi arbeider med klima- og 84 
miljøproblematikk. Foredraget ble etterfulgt av en produktiv debatt om utfordringer på veien mot et 85 
grønnere universitet. Vi håper forskerne ved OSEH kan bli en viktig partner i miljøarbeidet.  86 
 87 
Som beskrevet i min orientering til Studentparlamentsmøte 5 har vi vært svært bekymret for forslaget 88 
om å overdra forvaltningen av UiOs eiendommer til Statsbygg. Samarbeidet med de andre U5-89 
universitetene (UiB, NTNU, NMBU og UiT) om saken fortsetter løpende, men saken er enda ikke avklart. 90 
Jeg har også drøftet saken med flere studentforeninger som kan bli påvirket av endringene og har blitt 91 
intervjuet av Universitas sammen med kjellerforeningene om saken.  92 
 93 
https://universitas.no/nyheter/66637/redd-for-at-dette-skal-skade-universitetet-som-ins/  94 
 95 
Vi mener det er sentralt å vise at dette kan få direkte negative konsekvenser for studentene og at 96 
studentmassen står sammen med ledelsen i motstanden mot dette forslaget. Videre arbeid med saken 97 
skal opp til diskusjon på U-nettverkssamling på NMBU 18.-20. februar 2020.  98 
 99 
I forbindelse med innspurten med Strategi 2030 har jeg blant annet skrevet i Universitas om viktigheten 100 
av å satse på studentopplevelse. Det er svært gledelig at dette begrepet nå inngår i strategien.  101 
 102 
https://universitas.no/debatt/66519/uio-har-et-enormt-uutnyttet-potensial/ 103 
 104 
Etter vedtak av Strategi 2030 har jeg oppsummert våre gjennomslag i Universitas og uttalt meg til 105 
Uniforum:  106 
https://universitas.no/debatt/66683/mot-et-tiar-for-klima-og-studenter/ 107 
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/02/flott-av-berekraft-og-klima-er-pa-plass.html 108 
 109 
Se AUs orientering for øvrig arbeid med handlingsplanen.  110 
 111 
 112 
ORIENTERINGER FRA NESTLEDER OG UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, RUNA KRISTINE 113 
FISKE 114 
Nestleder 115 
Dagen etter forrige studentparlamentsmøte dro jeg på NSOs ledersamling i Tromsø siden Christen 116 
Andreas ikke kunne delta. Her diskuterte vi blant annet rapporten om styring og medvirkning i NSO, 117 
som vi for øvrig leverte høringssvar på etter forrige SP-møte.  Det ble også gitt en god del informasjon 118 
om landsmøtet i april, som var nyttig siden jeg er delegasjonsleder for UiO i år. Vi hadde også bolker om 119 
NOKUT og strategiarbeid som var svært informative. NSOs arbeidsutvalg orienterte også om hvordan 120 
de jobber fram mot Stortingsvalget 2021.  121 
Jeg har også forberedt et informasjonsskriv til de som skal være delegater på NSOs landsmøte, samt sett 122 
på potensielle tidspunkter for delegasjonsmøter.   123 

https://universitas.no/nyheter/66637/redd-for-at-dette-skal-skade-universitetet-som-ins/
https://universitas.no/debatt/66519/uio-har-et-enormt-uutnyttet-potensial/
https://universitas.no/debatt/66683/mot-et-tiar-for-klima-og-studenter/
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/02/flott-av-berekraft-og-klima-er-pa-plass.html
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FUS – Nettverk for studenter i institutt-, fakultets- og universitetsstyrer på UiO 124 
Vi hadde årets første FUS-samling 6. februar 2020. Det kom 17 representanter, og vi snakket om aktuelle 125 
saker fra styrene de sitte i og de fikk diskutere saker de har til felles. Vi fikk snakket om Strategi 2030 og 126 
det kommende studentvalget. I tillegg snakket vi om å få på plass et system for registrering av 127 
tillitsvalgte når de etter hvert byttes ut, slik at jobben med å kartlegge representantene som kan være 128 
med i FUS ikke må gjøres fra ‘scratch’ hvert år. 129 
 130 
Likestilling 131 
Jeg var på møte i UiOs koordineringsgruppe for likestilling 12. februar 2020. Her ble det gitt en 132 
oppsummering av UiOs arbeid med likestilling og mangfold, samt lagt fram resultater fra FRONT 133 
(Female researchers on track), et prosjekt mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) og Det 134 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).  135 
Jeg kan dessuten opplyse om at UiOs offisielle program for kvinnedagen er ute, og det arrangeres et 136 
seminar i forkant, fredag 6. mars i Professorboligen i sentrum. Tema for seminaret er antifeminisme med 137 
fokus på backlash og dekolonialisering. Link til arrangementet er her: 138 
https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-139 
seminars/2020/feminist%20backlash%20movements%20ideologies%20and%20resistance.html 140 
 141 
Universitetsstyret 142 
Se Erlend sin orientering. 143 
 144 
 145 
 146 
ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, JOHANNES SAASTAD 147 
Arbeidslivsrelevans  148 
Det er gledelig å se satsninger på dialog mellom UiO og arbeidsliv, og enda gledeligere å få delta i 149 
satsningen. I uke 5 var jeg på det første møtet i UiOs nye Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). UiO 150 
hadde et slikt råd tidligere, men det hadde et helt annet format og har vært inaktivt en stund. På møtet 151 
diskuterte vi blant annet Studiebarometeret, Karrieresenterets arbeid og de praksistilbudene UiO har per 152 
dags dato. Dette rådet vil være viktig for å oppfylle UiOs visjon om økt arbeidslivsrelevans i studiene. 153 
Jeg har også deltatt i koordineringsgruppa for Karriereuka 2020.  154 
 155 
Bærekraftskonferansen  156 
Jeg har deltatt på bærekraftskonferansen (SDG conference) i Bergen sammen med Linnea. Her ble vi 157 
servert tre tettpakkede dager med et spennende program. Blant annet fikk vi være med på lanseringen 158 
av en ny samarbeidsplattform for bærekraft i utdanning, og SAIH lanserte en «verktøykasse for 159 
avkolonisering av akademia». Slike arrangementer er også en fin arena for erfaringsutveksling med våre 160 
kollegaer rundt om i landet.  Se ellers Linnea sin orientering om konferansen.  161 
 162 
Velferdstinget  163 
Velferdstinget har avholdt sitt årlige vårseminar på Thon Hotell Oslofjord, der politisk grunndokument 164 
og handlingsplan for 2020 ble vedtatt. Vårseminaret er også en arena for læring, der man legger opp til 165 
at de nyvalgte representantene skal bli kjent både med hverandre, med Velferdstinget som organisasjon 166 
og med SiO. Ettersom UiOs delegasjon ikke var fulltallige deltok jeg som vara. Debatter ble avholdt, 167 
dokumenter ble vedtatt og seminaret var vellykket.  168 
Som alltid avholdt jeg formøte med UiO-delegasjonen i forkant av seminaret, og deltok også på 169 
delegasjonsledermøte med de andre delegasjonslederne.   170 

https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2020/feminist%20backlash%20movements%20ideologies%20and%20resistance.html
https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2020/feminist%20backlash%20movements%20ideologies%20and%20resistance.html
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Jeg kan også nevne at SiO nå formelt har byttet navn til «Studentsamskipnaden SiO». SiO er altså ikke 171 
lengre en forkortelse, men selve navnet til samskipnaden. Dette har vært en kontroversiell sak i media, 172 
men ble ikke tema for debatt på vårseminaret.  173 
 174 
Digital inngangsportal 175 
Prosjektet med videreutvikling av mine studier settes nå i gang, og for noen uker siden hadde jeg et 176 
møte med to av de som arbeider med prosjektet. De er opptatt av å holde studentene involvert, og 177 
ønsket meg som del av prosjektets styringsgruppe. Jeg skal delta på første møte der i uke 9.  178 
 179 
Utdanningskomiteen 180 
Det har vært ett møte i utdanningskomiteen, der vi blant annet fikk en oppdatering på UiOs nye ordning 181 
for merittering av undervisere. Tjenesten lar ansatte som er særlig engasjert i undervisningsvirksomheten 182 
søke om status som «meritert underviser», hvorpå søknaden blir vurdert av en bedømmelseskomité. Vi 183 
ser dette som et viktig gjennomslag og tiltak for heve statusen undervisning har på UiO og i akademia 184 
generelt. Vi diskuterte også veien videre for videreutviklingen av UiOs kvalitetssystem for høyere 185 
utdanning. Her er Studentparlamentet koblet på arbeidet i henhold til vår handlingsplan.  186 
 187 
Studiebarometeret  188 
Tallene fra Studiebarometerundersøkelsen 2019 har blitt lansert, og de er tema i mange av gruppene og 189 
utvalgene jeg sitter i. Blant UiOs resultater finnes det både oppløftende og nedslående resultater. Nær 190 
åtti prosent av studentene er fornøyd med studieprogrammet de går på, og de synes det er faglig 191 
utfordrende. De mener også at vurderingsformer som eksamener og innleveringer står godt i forhold til 192 
undervisningen. På den andre siden vil jeg trekke frem at studentene jevnt over vurderer sin tilknytning 193 
til arbeidslivet som dårlig. Dette gjør arbeidet i RSA desto viktigere. Ellers bistår jeg gjerne 194 
parlamentsrepresentanter med å lete opp resultater de er nysgjerrige på. 195 
 196 
 197 
 198 
ORIENTERING FRA KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA BARBERINI 199 
Kommunikasjonsansvarlig 200 
Kommunikasjonsstrategien jeg har jobbet med begynner å nærme seg ferdig. Vi har nå en SoMe-201 
posteplan, og er i gang med å se på mandatet til promoteringskomiteen og hvordan den kan brukes 202 
annerledes. Planen er at vi klarer å utarbeide et tydeligere mandat, og at dette gjør det gjevere å stille til 203 
komiteen neste periode. Jeg venter nå på ny designmanual for å kunne ferdigstille arbeidet.  204 
 205 
Miljøansvarlig 206 
Vi har hatt møte med rektor, UiO Sustainable og andre aktører som er jobber med klima og miljø på UiO 207 
for å begynne på mandatet for klima- og miljøstrategien. Arbeidet er helt i startfasen, og det er ikke mye 208 
konkret å melde på dette tidspunktet. Jeg kommer tilbake med mer informasjon så snart det er mulig.  209 
Johannes og jeg har deltatt på SDG-konferansen i Bergen. UiO leide en hel togvogn, hvor vi holdt 210 
workshops og foredrag for deltakere fra UiO. Dette var et initiativ for å få folk til å velge tog fremfor fly, 211 
samt vise en alternativ måte å reise til en konferanse på. Jeg var med på planleggingen og 212 
gjennomføringen av togturen, og deltok i en av workshopene på veien til Bergen. Vi har fått mange 213 
positive tilbakemeldinger knyttet til togturen, og har mottatt henvendelser fra aktører som ønsker å 214 
gjøre noe lignende. Vi ble også kontaktet av VY som nå ser på dette som en fremtidig markedsmulighet. 215 
På konferansen deltok jeg i en panelsamtale om bærekraft i akademia. Studentparlamentets miljøkomité 216 
har også avholdt årets første møte.   217 
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Resolusjon: UiO må plante flere trær, ble løftet hos Parkavdelingen den 27.01.2020  218 
Tilbakemeldingen fra Parkavdelingen var at de synes det er bra at vi er opptatt av treplanting på campus, 219 
men forklarte oss at mange trær ikke er registrerte i systemet selv om de befinner seg på UiOs områder. 220 
Det er kun plantede trær som registreres, og ofte legger parkområder til rette for at trær kan vokse vilt, 221 
og disse vil da ikke registreres. Sjeldne tretyper som vokser vilt, vernes ofte men er ikke registrerte. Det 222 
finnes allerede en regel om at det skal plantes et tre for hvert tre som felles. Planting av trær er 223 
komplekst og handler både om lysforhold, jordsmonn og rotsystemer. Derfor er det å plante et tre en 224 
omstendelig vurdering. Parkavdelingen informerte om at kvadratmeter på trekronene er viktigere enn 225 
antall trær, og ønsker at vi heller skal se på dekningsgrad av trekroner i areal enn antall trær, fordi store 226 
gamle trær har mer å si for biomangfold og karbonlagring enn antall trær. Men Parkavdelingen tar SPs 227 
ønske om flere trær der hvor det er mulig til etterretning.  228 
 229 
SULF-ansvarlig  230 
Vi har avholdt ett møte i SULF siden sist. Der fikk vi en oppdatering fra studentutvalgene, diskuterte 231 
studentvalget og andre ting som skjer rundt på fakultetene. 232 
 233 
Valgansvarlig 234 
Valget begynner å nærme seg, og vi har smått begynt valgforberedelser på kontoret. Det er sendt ut 235 
informasjon til listene og vi har snakket med UiO sentralt. Vi planlegger aktiviteter for valguken, og gjør 236 
andre nødvendige forberedelser. Valgallmøte avholdes i år 05.03.2020. 237 
 238 
 239 
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSTYREREPRESENTANT, ERLEND DITLEFSEN AAG 240 
Internasjonalt arbeid 241 
Siden sist Studentparlamentsmøte har jeg deltatt i UiOs internasjonaliseringsnettverk hvor jeg 242 
presenterte parlamentets politikk og resolusjoner på området. Mye ble godt mottatt og vil følges opp. 243 
Jeg har også sikret meg fast plass i nettverket slik at jeg får fulgt opp politikken og arbeidet som skjer 244 
der. Jeg ble også valgt inn i komiteen som arrangerer et helgeseminar om internasjonalisering hvor 245 
representanter fra samtlige fakulteter og enheter ved UiO er representert. 246 
 247 
Jeg har hatt et møte med SAIH sentralt hvor vi sammen gikk gjennom deres planer og ambisjoner for 248 
det kommende året, og hva de ønsker av støtte fra de lokale studentdemokratiene.  249 
 250 
Designmanual 251 
7. februar fikk vi besøk fra HANDVERK, firmaet som har fått ansvaret for å lage ny logo og designmanual 252 
for Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har kommet med videre innspill og ønsker. Det er ganske 253 
betydelige endringer som er gjort, men vi tror det nye designet vil oppfattes som mer synlig og kunne 254 
kommunisere bedre ut til studenter.  255 
 256 
Universitetsstyret 257 
Det har vært mye aktivitet rundt Universitetsstyret den siste måneden. Jeg har sittet i ressursgruppa for 258 
Strategi 2030. Her har jeg sittet med en ekstern representant og en fast vitenskapelig representant fra 259 
styret og prorektor med sekretariat. Vår funksjon var å sikre at det ville ligge et så godt dokument som 260 
mulig til grunn før Universitetsstyrets strategiseminar 4. februar. På dette seminaret jobbet vi 261 
utelukkende med strategien og kom med innspill til siste endringer.  262 
 263 
Strategien ble vedtatt på universitetsstyremøtet 14. februar, og vi føler at vi har blitt hørt og fått 264 
gjennomslag på flere punkter, da særlig knyttet til utdanning, herunder bevissthet om egen 265 
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kompetanse, vurderingsformer og arbeidslivsrelevans. Klima, miljø og bærekraft, og studentopplevelse 266 
er også sentrale temaer i strategien, noe vi er glade for. Mer om dette i egen orientering om Strategi 267 
2030.  268 
 269 
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 270 
29. januar deltok flere fra Arbeidsutvalget på NOKUTs lansering av Studiebarometeret. Her fikk vi en 271 
dypere innsikt i resultatene fra undersøkelsen og kommentarer fra sentrale personer i UH-sektoren. 272 
Dagen etter deltok Johannes og jeg på NOKUTs konferanse om høyere utdanning. Her var søkelyset 273 
rettet mot eksamen og vurdering, og vi fikk mulighet til å både lytte til, og diskutere sentrale 274 
problemstillinger og potensielle måter å tenke nytt rundt temaet.  275 
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SAKSNUMMER:  107/19-20 
SAKSTITTEL: Strategi 2030  
SAKSANSVARLIG:  Erlend Ditlefsen Aag 
SAKSTYPE:   Orientering 

 
 
STRATEGI 2030 
Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden. 276 
Universitetet i Oslos tiårsstrategi ble fredag 14. februar 2020 enstemmig vedtatt i Universitetsstyret med 277 
tittelen «Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden».  278 
 279 
Prosessen frem til vedtaket har vært lang og krevende, men resultatet vi sitter igjen med har gitt 280 
studentene store gjennomslag. Strategi 2030 er kortere enn UiOs forrige tiårsstrategi. Universitetsstyret 281 
ønsket en kort og presis strategi med ambisiøse mål og en klar retning frem mot 2030. 282 
 283 
Fire ambisjoner 284 
Strategien har fire overordna ambisjoner som slår fast at UiO de neste ti årene skal:  285 

• fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning 286 
• utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden 287 
• styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk 288 
• være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested 289 

 290 
Konkrete målpunkter følger under hver ambisjon. Ambisjonen om utdanning har flest målpunkter. Dette 291 
demonstrerer en tydelig satsing på utdanning frem mot 2030. UiO skal utvikle og fornye studiene, tilby 292 
fremragende forskningsbasert utdanning, bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer 293 
studentenes kunnskap og legge til rette for utforskende og nyskapende læring som motiverer.  294 
 295 
Studentenes bevissthet om egen kompetanse løftes også frem i strategien med mål om at man i større 296 
grad er forberedt på møtet med arbeidslivet ved endt studium. Strategi 2030 retter fokus mot at UiO 297 
skal se hele studenten, også utenfor forelesningssalen. Vi skal inkluderes i et akademisk fellesskap og 298 
oppleve sterk faglig og sosial tilhørighet til Universitetet og til Oslo som studentby. 299 
 300 
Klima og miljø har også fått en sentral plass i tiårsstragien. UiO erklærer klimakrise og setter det på 301 
dagsorden som «vår tids største utfordring». Dette følges opp under hver av de fire ambisjonene med 302 
egne målpunkter som slår fast at UiO skal utdanne studenter som leder an i det grønne skiftet, redusere 303 
sitt eget klimafotavtrykk, legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg, bidra til grønn 304 
omstilling og jobbe systematisk for å bli en bærekraftig institusjon.  305 
 306 
Arbeidsutvalget er fornøyde med utfallet av strategien og vil jobbe for at den følges opp.  307 
 308 
Strategi 2030 kan leses i sin helhet her: https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/  309 

https://www.uio.no/om/strategi/strategi-2030/
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SAKSNUMMER:  108/19-20 
SAKSTITTEL:    Endringsforslag styringsdokumenter 
SAKSANSVARLIG:  Runa Kristine Fiske 
SAKSTYPE:   Vedtak 
 
 

ENDRINGSFORLAG STYRINGSDOKUMENTER 
Hvordan Studentparlamentet (SP) skal styres er nedfelt i en rekke styringsdokumenter. Gjeldende 310 
versjoner er tilgjengelige på våre nettsider: 311 
https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/ 312 
 313 
På forrige møte i Studentparlamentet (møte nr. 5, 23. januar) ble det fremmet og diskutert 314 
endringsforslag til følgende dokumenter:  315 

• Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 316 
• Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 317 
• Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 318 
• Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 319 
• Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg  320 

 321 
I tillegg ble det fremmet endringsforslag til Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 322 
aktivitetsmidler. Gjeldende versjon finnes her: 323 
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/ 324 
 325 
Saksgang  326 
For å endre styringsdokumentene må saken behandles på to møter i Studentparlamentet. På forrige 327 
møte ble endringsforslag fremmet og diskutert. På dette møtet skal forslagene realitetsbehandles og 328 
voteres over. Diskusjonen ble altså tatt i forrige møte, og på dette møtet skal vi votere over dem. Et 329 
forslag til endring trenger 2/3 flertall av de tilstedeværende representantene for å bli vedtatt, med 330 
unntak av Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler som krever simpelt 331 
flertall av de tilstedeværende valgte representantene.  332 
 333 
Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på reglementsendringene. Innstillingen skal lyde 334 
på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas», jf. Vedtekter for 335 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo § 15. Det anbefales å notere deres mening til innstillingen i 336 
forkant av møtet, ettersom voteringen kan gå fort. Send arbeidsutvalget og kontrollkomiteen 337 
oppklarende spørsmål, så vil vi etter beste evne avklare disse før votering.  338 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/
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ENDRINGSFORLAG TIL VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 
 339 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 FORMÅL Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 340 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 FORMÅL Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 
Begrunnelse Dersom § 16 strykes, kan denne informasjonen stå først i vedtektene. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 29 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 
29 faller, ellers kan vedtas 

 341 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 29 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 16 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

§ 16 IKRAFTTREDELSE 
Dette reglement trådte i kraft fra den 6. februar 1993, og opphever alle 
tidligere reglementer for Studenttinget og Studentrådet, samt NSUs (UiO) 
forretningsorden. Vedtektene viker for forskrifter og lov gitt av offentlig 
myndighet. 

Ny tekst  
Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan 

skrives på starten av dokumentet. 
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Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 2 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 2 
faller, ellers kan vedtas 

 342 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

3 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 FORMÅL" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - FORMÅL" 
Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 343 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4 26 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 14 
FRAVIKELIGHET 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

§ 14 FRAVIKELIGHET 

Ny tekst KAPITTEL 14 - DOKUMENTHIERARKI 
Begrunnelse Forklarer bedre hva kapittelet omhandler 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Kontrollkomiteen ser på dette forslag som en endring fra "Fravikelighet" til 
"Dokumenthierarki" siden forslag 3 tar for seg endringen "§ 14" til "KAPITTEL 
14 -" 

 344 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

5 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Kompetanse 

Ny tekst Myndighet 
Begrunnelse Tydeliggjør innholdet, "kompetanse" er et litt tvetydig begrep. Myndighet er 

mer presist og forståelig. 
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Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Myndighet og kompetanse betyr ikke helt det samme, men endring vil ikke ha 
noen konsekvens her. 
 

 345 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

6 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 1-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte 
studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet i Oslo, og skal ivareta 
studentene ved UiOs interesser på Universitetet i Oslo, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Ny tekst Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det øverste valgte 
studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO). 
Studentparlamentet skal jobbe for å ivareta UiO-studentenes interesser lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 

Begrunnelse Samme intensjon, men enklere og tydeligere språk. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 346 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

7 6 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet er valgforsamling til sentrale og interfakultære organer og 
styrer ved UiO. Studentparlamentet drøfter og eventuelt uttaler seg om saker 
som forelegges organet fra UiO, andre saker som gjelder Universitetet og dets 
virksomhet, og forøvrig spørsmål som Studentparlamentet anser viktige for 
studentene ved de tilknyttede læresteder. 
Studentparlamentet holder studentutvalgene og studentene orientert om sin 
virksomhet. Studentparlamentet fungerer som bindeledd og koordinerende 
organ mellom studenter tilknyttet Studentparlamentet, Velferdstinget i Oslo og 
Akershus og Norsk studentorganisasjon. 

Ny tekst Studentparlamentet skal drøfte og vedta politikk i aktuelle saker på vegne av 
UiOs studenter og fremme vedtatt politikk for universitetets ledelse eller andre 
relevante aktører. Studentparlamentet, deres oppnevnte tillitsvalgte eller andre 
valgte studentrepresentanter på det aktuelle nivå, skal høres av UiO i alle saker 
som angår studentene, jf. Lov om universiteter og høyskoler § 4-1 fjerde ledd.   
Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til 
universitetsmuseene samt sentrale og interfakultære styrer og utvalg på UiO. 
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Studentparlamentet oppnevner også representanter til Velferdstinget i Oslo og 
Akershus samt delegater til landsmøtet for Norsk studentorganisasjon.  
Studentparlamentet skal fungere som bindeledd og koordinerende organ for 
hele studentdemokratiet på UiO, inkludert studentutvalg, 
fakultetsstyrerepresentanter og UiOs delegasjoner til Velferdstinget i Oslo og 
Akershus og Norsk studentorganisasjon. 

Begrunnelse AU mener at dette er en bedre beskrivelse av parlamentets mandat og 
oppgaver 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 347 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

8 7 Alexander Sæthern, SPSU-
rep. 

§ 2-3 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

SP- SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. 

Ny tekst  
Begrunnelse Studentutvalgsrepresentantene er fullverdige medlemmer av 

Studentparlamentet. Det er grovt udemokratisk å begrense stemmeretten i en 
type saker (personvalg) til kun enkelte av parlamentets representanter. De 
begrunnelser som har vært fremført tidligere vitner om mistillit til hele 
studentdemokratiet vårt, og er derfor uholdbare. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 348 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

9 8 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

SP- SU-delegater 

Ny tekst Studentparlamentets studentutvalgsrepresentanter (SPSU-representanter) 
Begrunnelse Bruker det fulle begrepet første gang SPSU-representantene nevnes, og 

rendyrker én skrivemåte.  I tillegg er det forskjell på en delegat og en 
representant, så denne endringen vil rette opp i dette. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 
 

Redegjørelse Dette er vanlig praksis 
 349 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

10 9 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet avholder konstituerende møte innen utgangen av det 
sittende Studentparlamentets funksjonstid. 

Ny tekst Påtroppende Studentparlament avholder konstituerende møte innen 
utgangen av det sittende Studentparlamentets funksjonstid. 

Begrunnelse Tydeliggjør hva som er det av- og påtroppende parlamentet 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 350 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

11 10 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

... samt Arbeidsutvalget har en funksjonstid på ett år ... 

Ny tekst ... samt Arbeidsutvalget, med unntak av leder, har en funksjonstid på ett år ... 
Begrunnelse Avtroppende leder sitter til overlapp er gjennomført 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør ikke vedtas 

Redegjørelse Funksjonstiden for leder vil her ikke bli spesifisert i styringsdokumentene, det 
ser kontrollkomiteen på som uheldig. 

 351 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

12 11 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 5-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

studentutvalgenes representanter 

Ny tekst SPSU-representanter 
Begrunnelse Bruker forkortelsen vi introduserer tidligere i dokumentet 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Kan vedtas hvis forslag 8 vedtas vedtas, bør ikke vedtas dersom forslag 8 faller 
 352 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 
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13 12 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

I møter som holdes for lukkede dører har utelukkende Studentparlamentet 

Ny tekst I møter som holdes for lukkede dører har kun Studentparlamentet 
Begrunnelse Bedre språk 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Ingen reell forskjell 
 353 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

14 13 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7-4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Kontrollkomiteen har ansvar for ordstyring og at referat føres i saker som 
behandles bak lukkede dører. 

Begrunnelse Noen må sørge for at dette gjøres hvis møtet lukkes, da ordstyrer og referent 
må forlate salen 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Slik kontrollkomiteen ser det betyr dette at kontrollkomiteen har det 
overordnede ansvaret, men kan delegere videre til f.eks. AU om det dukker 
opp saker der det er unaturlig at KK har denne rollen. 

 354 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

15 14 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Ny § 7-5 (dagens § 
7-5 blir til § 7-6) 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst I hastesaker kan elektronisk vedtak benyttes mellom de oppsatte møtene i SP. 
Elektronisk vedtak kan ikke benyttes hvis saken er av betydelig karakter, med 
mindre SP har forhåndsgodkjent dette.  
Slike vedtak er nærmere regulert i Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 

Begrunnelse AU ser det som hensiktsmessig å gi parlamentet mulighet til å fatte vedtak 
også mellom møter, om vi f.eks. trenger å vite Parlamentets ståsted i en sak før 
førstkommende parlamentsmøte. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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 355 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

16 15 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 8-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Hvis to innstillinger foreligger skal Arbeidsutvalgets innstilling ... 

Ny tekst Om flere forslag foreligger, skal Arbeidsutvalgets innstilling ... 
Begrunnelse Det innstilles bare på et alternativ i saker, og det er AU som innstiller ovenfor 

parlamentet 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 356 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

17 16 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 8-2 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Nestleder velges deretter direkte av Studentparlamentet i separat valgrunde. 

Ny tekst  
Begrunnelse Henger sammen med tilleggsforslag, flytting og endring av teksten 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 2: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 17 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 
17 faller, ellers kan vedtas 

 357 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

17 17 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 8-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Etter Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg (første 
avsnitt): "Deretter velger studentparlamentet nestleder blant de fem AU-
medlemmene i en separat valgrunde." 

Begrunnelse Henger sammen med styrkningsforslag. Flytter teksten til riktig sted i 
valgprosedyren, og tydeliggjør av nestleder må velges blandt de fem nyvalgte 
AU-medlemmene 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 
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Redegjørelse Blokk 2: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 16 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 
16 faller, ellers kan vedtas 

 358 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

18 18 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 8-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Siste avsnitt: Studentparlamentet er valgkrets i suppleringsvalg til AU. 
Begrunnelse Presisere hvem som har myndighet til å supplere inn AU-medlemmer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Valgkrets er vanligvis et ord som brukes der man ønsker at valgkretsen skal 
velge noen fra kretsen selv. (Se blant annet Universitets og høyskoleloven § 9-
4, 9. ledd) Dette vil da kunne bety at kun representanter i Studentparlamentet 
kan velges ved supple 

 359 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

19 19 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2a Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Universitetets forskningskomité 

Ny tekst  
Begrunnelse UiOs forskningskomité eksisterer ikke lengre 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 
 

Redegjørelse  
 360 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

20 20 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2a Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

UiOs forskningskomité 

Ny tekst  
Begrunnelse UiOs forskningskomité eksisterer ikke lengre 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 
 

Redegjørelse  
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 361 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

21 21 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2a Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Med mindre annet bestemmes, ledes studie- og forskningskomiteen av studie- 
og læringsmiljøansvarlig i AU. 

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 362 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

22 22 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2b Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Med mindre annet bestemmes, ledes miljøkomiteen av miljøansvarlig i AU. 
Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 363 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

23 23 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2c Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Med mindre annet bestemmes, ledes internasjonal komité av internasjonalt 
ansvarlig i AU. 

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 364 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 
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24 24 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9-2d Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Med mindre annet bestemmes, ledes promoteringskomiteen av 
kommunikasjonsansvarlig i AU. 

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 365 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

25 25 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 11-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Representanter som er oppnevnt av Studentparlamentet skal ved 
valgperiodens slutt levere en skriftlig rapport til Arbeidsutvalget. 

Ny tekst På forespørsel skal representanter som er oppnevnt av Studentparlamentet 
ved valgperiodens slutt levere en skriftlig rapport til Arbeidsutvalget. 

Begrunnelse AU ser det ikke som hensiktsmessig at samtlige oppnevnte representanter 
leverer en slik rapport. Det kan likevell være nyttig å få en slik rapport fra de 
som bestitter enkelte verv, og AU ønsker derfor at en slik rapport produseres 
ved forespørsel. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 366 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

26 27 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 14-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Etter Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg: "Utfyllende 
reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved Universitetet i 
Oslo." 

Begrunnelse Om elektronisk vedtak med tilhørende reglement vedtas, må det fremkomme 
hvilke dokumenter dette reglementet viker for. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 
 

Redegjørelse Hvis annen vedtas, ellers bør ikke vedtas 
 367 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

27 28 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 14-3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst § 14-3 Foreldelse  
Studentparlamentets politiske dokumenter har en gyldighet på tre år fra dagen 
de er vedtatt, med unntak av Studentpolitisk plattform og handlingsplanen 
som skal oppdateres årlig.  
Studentparlamentet skal orienteres skriftlig om at et politisk dokument nærmer 
seg foreldelse, helst før tre år har passert etter at dokumentet sist ble vedtatt.   
Et vedtatt politisk dokument regnes som gyldig helt frem til skriftlig orientering 
om foreldelse er lagt frem for Studentparlamentet, selv om tre år har passert.  
Om Studentparlamentet ikke ber om ny behandling av det aktuelle 
dokumentet før foreldelsesfristen, og Studentparlamentet har blitt orientert om 
foreldelsen, er dokumentet ikke lenger gyldig.  
Foreldede politiske dokumenter skal arkiveres. 

Begrunnelse AU ser det som problematisk at alle politiske dokumenter forblir gjeldende 
frem til de endres av parlamentet eller aktivt trekkes tilbake. Dette kan føre til 
at resolusjoner går i glemmeboken etter mange år selv om de teknisk sett 
enda er parlamentets politikk og bindende for AU. Det er stor rotasjon i 
studentparlamentets representanter og kun et fåtall sitter lenger enn tre 
perioder. Med dette forslaget får parlamentet videreføre politikken man ønsker 
å beholde, mens det resterende foreldes. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 368 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

28,1 30 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Vedtekter for Studentparlamentet 
ved UiO. De har ansvar for å gjennomføre språkvask og sørge for en 
hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 
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Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter forslag 30 opp mot 31, derretter realitetsbehandler vinneren 

 369 
Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

28,2 31 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele Dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Vedtekter for Studentparlamentet 
ved UiO, så sant det ikke endrer ordlyd i teksten og dermed er 
meningsbærende. De har ansvar for å gjennomføre språkvask og sørge for en 
hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Det er en fin linje mellom redaksjonelle endringer og endringer av ordlyden 
som gir en meningsbærende endring. Derfor mener jeg det er hensiktsmessig 
å presisere at denne redaksjonelle fullmakten begrenses av ordlyd som gir 
meningsbærende endringer. AL har full tillit til KK og AU, men mener det er 
hensiktsmessig at denne endringen står i sakspapirene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter forslag 30 opp mot 31, derretter realitetsbehandler vinneren 

  370 
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ENDRINGSFORLAG TIL ØKONOMISK REGLEMENT FOR 
STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO ‘ 
 371 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 GENERELT Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Siste endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 372 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 
Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 373 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

3 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 1-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU er fullmaktsgiver for Studentparlamentet. 

Ny tekst Arbeidsutvalget har fullmakt til å ta økonomiske beslutninger på vegne av 
Studentparlamentet i tråd med dette reglement og gjeldende budsjett. 

Begrunnelse At AU er fullmaktgiver for Studentparlamentet gir ingen mening. AU er 
ansvarlige for SPs daglig drift, og må således ha fullmakt til å gjøre økonomiske 
beslutninger. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 
 

Redegjørelse Slik dette står i dag kan det virke som at AU gir fullmakt til Studentparlamentet 
 374 
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Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 1-3 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Dersom disse trer tilbake før periodens utløp, kan AU midlertidig gi andre 
signatur. 

Ny tekst  
Begrunnelse Dette er ikke mulig da det av SPs firmaattest fremkommer at det er daglig 

leder og styrets leder i fellesskap som har signatur 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 375 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

5 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalgets leder og økonomiansvarlig er ansvarlig for å ... 

Ny tekst Arbeidsutvalgets leder og økonomiansvarlig er i samarbeid med daglig leder 
ansvarlige for å ... 

Begrunnelse Det er naturlig at daglig leder, som har administrativt ansvar for økonomien, 
bistår i dette. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 376 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

6 6 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 6-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

organisasjonens sentrale kontor 

Ny tekst daglig leder 
Begrunnelse "organisasjonens sentrale kontor" er en upresis og kronglete betegnelse 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 377 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 
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7 7 Arbeidsutvalget 
(AU) ,Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Det gis ikke overlappingskompensasjon utover to uker, 

Ny tekst Det gis ikke overlappingskompensasjon til ansatte i Studentparlamentets 
administrasjon utover to uker, 

Begrunnelse Dette gjelder administrasjonen 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 378 
Dokument Økonomisk reglement 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

8 8 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved UiO. De har ansvar for å gjennomføre språkvask og 
sørge for en hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
  379 



28 
 

ENDRINGSFORLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL 
STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO ‘ 
 380 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 
Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 381 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 GENERELT Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 382 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

3 3 Arbeidsutvalget 
(AU),Arbeidsutvalget (AU) 

§ 6-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

møteslutt 

Ny tekst valgallmøtets slutt 
Begrunnelse Presiserer at det er valgallmøtet det er snakk om 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 383 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 
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4,1 7 Frida Rasmussen,  
A-lista (AL) 

§7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og det skal 
etterstrebes å ha en representant fra hver liste som stiller til valg i styret. 

Ny tekst Valgstyret skal bestå av èn representant fra sittende Arbeidsutvalg, og 
representanter fra minst 60% av oppmeldte lister. Om mulig skal én 
representant fra hver liste som stiller til valg til Studentparlamentet sitte i 
valgstyret 

Begrunnelse OK 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter først 7 opp mot 6, så vinneren mot 4, så vinneren mot 5, deretter 
realitetsbehandles vinneren. 

 384 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4,2 6 Frida Rasmussen, 
A-lista (AL) 

7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og det skal 
etterstrebes å ha en representant fra hver liste som stiller til valg i styret. 

Ny tekst Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og minst 
60% av oppmeldte lister som stiller til valg. Om mulig skal én representant fra 
hver liste som stiller til valg til Studentparlamentet sitte i valgstyret. 

Begrunnelse Grunnet studentparlamentets utvikling og differanse i antall oppmeldte lister 
fra år til år er det gunstigere med et prosentantall istedenfor et fastsatt tall. Da 
det kan være at vi et år kanksje bare har 3 lister vil det være problematisk å 
fylle 4 plasser. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter først 7 opp mot 6, så vinneren mot 4, så vinneren mot 5, deretter 
realitetsbehandles vinneren. 

 385 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4,3 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og det skal 
etterstrebes å ha en representant fra hver liste som stiller til valg i styret. 

Ny tekst Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og minst 
fire representanter fra listene som stiller til valg. Om mulig skal én representant 
fra hver liste som stiller til valg til Studentparlamentet sitte i valgstyret. 
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Begrunnelse Setter et minimumsantall på valgstyrets medlemmer og klargjør at alle lister 
skal representeres med én representant i valgstyret om mulig. Gjeldende tekst 
kan tolkes dit hen at ett AU-medlem i teorien kan sitte i valgstyret alene.  
 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter først 7 opp mot 6, så vinneren mot 4, så vinneren mot 5, deretter 
realitetsbehandles vinneren. 

 386 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4,4 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og det skal 
etterstrebes å ha en representant fra hver liste som stiller til valg i styret. 

Ny tekst Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og det skal 
etterstrebes å ha en representant fra hver liste som stiller til valg. 

Begrunnelse Bedre formulering. Kan mistolkes. AU fremmer dette forslaget for å rydde opp i 
gjeldende tekst dersom endringsforslaget om minst fire represetanter ikke 
vedtas. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse cup 1 
Setter først 7 opp mot 6, så vinneren mot 4, så vinneren mot 5, deretter 
realitetsbehandles vinneren. 

 387 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

5 8 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 7 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst På valgstyrets møter skal én representant fra kontrollkomiteen være til stede 
som kontrollør, og én representant fra administrasjonen være til stede som 
referent. 

Begrunnelse Naturlig at KK og administrasjonen tar disse rollene. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 388 
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Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

6 9 Arbeidsutvalget 
(AU) ,Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

SP/SU-plassene 

Ny tekst SPSU-representantene 
Begrunnelse Kapittelet handler primært om representantene. Rendyrker også forkortelsen 

uten skråstrek 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 389 
Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

7 10 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved UiO. De har ansvar for å gjennomføre språkvask og 
sørge for en hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
  390 
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ENDRINGSFORLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR 
STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO ‘ 
 391 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 
INNLEDNING 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 392 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 
INNLEDNING 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 
Begrunnelse Dersom § 9 strykes, kan denne informasjonen stå først i forretningsorden. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 20 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 
20 faller, ellers kan vedtas 

 393 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 20 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 9 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9 IKRAFTTREDELSE 
Denne forretningsorden trådte i kraft fra den 6. februar 1993, og opphever alle 
tidligere forretningsordener og retningslinjer gitt i tråd med disse. 

Ny tekst  
Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan 

skrives på starten av dokumentet. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
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Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 2 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 2 
faller, ellers kan vedtas 

 394 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

3 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 INNLEDNING" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - INNLEDNING" 
Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 395 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

referat 

Ny tekst protokoll 
Begrunnelse Det er ulike krav til hva et referat og hva en protokoll skal inneholde. Denne 

endringen vil være en videreføring av dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 396 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

5 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

referent 

Ny tekst protokollør 
Begrunnelse Det er ulike krav til hva et referat og hva en protokoll skal inneholde. Denne 

endringen vil være en videreføring av dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 397 
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

6 6 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalget fastsetter instruks for hvilke steder dagsorden og referater 
sendes. 

Ny tekst Arbeidsutvalget fastsetter instruks for hvilke steder dagsorden sendes. 
Samtlige innkallinger skal også publiseres på organisasjonens hjemmeside. 
Protokoll fra møtet publiseres på organisasjonens hjemmeside. 

Begrunnelse Spesifiserer at alle innkallinger og protokoller skal publiseres på nett. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 398 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

7 7 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

... har rett til å få satt opp saker på dagsorden ... 

Ny tekst ... har rett til å melde inn saker til SP ... 
Begrunnelse Dagsorden utarbeides av AU, og bestemmes av parlamentet. Med dagens 

formulering kan i teorien 28 000 studenter kreve å få sin sak på dagsorden til 
det førstkommende møte. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 399 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

8 8 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Resolusjoner: "'dager" 

Ny tekst Resolusjoner: "virkedager" 
Begrunnelse Vi forholder oss til virkedager i fall vi har møtet på en annen ukedag enn 

torsdag. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 400 
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

9 9 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

... senest klokken 11.00, 2 dager før møtet ... 

Ny tekst ... senest klokken 11.00 fem virkedager før møtet ... 
Begrunnelse Gir både Studentparlamentet, AU og administrasjonen mer tid til 

møteforberedelsene. Det siste året har flere representanter uttrykt at den korte 
fristen har gjort det vanskelig å stille forberedt til møter. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 401 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

10 10 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-5 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalget gir en kort redegjørelse for de mest sentrale sakene opp mot 
neste møte i Studentparlamentet. 

Ny tekst  
Begrunnelse Dette er ikke praksis idag, og ofte kan vi ikke forutse hva som blir de viktigste 

sakene fremover. De store tingene vi vet om skrives ofte om i ordinær 
orientering. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 402 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

11 11 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-8 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Permisjonssøknader skal leveres skriftlig. 
Begrunnelse Dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 403 
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

12 12 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2-9 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

ved møtets begynnelse 

Ny tekst sammen med 2. innkallingen til møtet 
Begrunnelse Dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør ikke vedtas 

Redegjørelse Møteleder er ikke valgt når 2. innkalling sendes ut 
 404 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

13 13 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 3-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

ledelsen i Studentparlamentet 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon 
Begrunnelse Dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 405 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

14 14 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Forslagsstillerne 

Ny tekst Saksinnleder 
Begrunnelse Det er ikke påkrevd at personen som sendte inn saken er den samme som 

innleder. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 406 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

15 15 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-1 Tillegg 
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Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Saksinnleder kan be om utvidet taletid dersom dette anses som nødvendig. 
Begrunnelse Noen saker krever grundig gjennomgang, og det vil i disse sakene være 

hensiktsmessig at saksinnleder får utvidet taletid. Kan eksempelvis være aktuelt 
i innledningen av budsjettet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 407 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

16 16 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ordstyrer og øvrige med forslagsrett kan foreslå at det settes kontantstrek. Ved 
kontantstrek avsluttes debatten umiddelbart, og resterende inntegnede talere 
blir strøket fra talerlisten. Kontantstrek vedtas ved 2/3 flertall. 

Begrunnelse Effektivisering av møter, f.eks. ved avsporing i debatt, tidshensyn, mv. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 408 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

17 17 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 4-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

I kollisjonstilfelle blir innlegg til voteringsorden prioritert foran 
forretningsorden, som igjen blir prioritert foran dagsorden. Disse blir igjen 
prioritert foran innlegg til debatten. 

Ny tekst I kollisjonstilfeller blir innlegg prioritert i følgende rekkefølge: 
- innlegg til voteringsorden 
- innlegg til forretningsorden 
- innlegg til dagsorden 
- innlegg til debatten 

Begrunnelse Ingen endring i meningsinnhold, kun en tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 409 
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

18 18 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 5-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Personvalg skal være skriftlig. 

Ny tekst Personvalg skal gjennomføres skriftlig dersom det er flere kandidater enn 
plasser, eller minst én person krever det. For øvrig kan personvalg avholdes 
ved akklamasjon. 

Begrunnelse Vil gjøre det raskere å gjennomføre personvalg. Dagens praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 410 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

19 19 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 6 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Opprinnelige kulepunkter og brødtekst skal referatføres sammen med vedtatte 
kulepunkt og eventuell ny brødtekst. 

Ny tekst  
Begrunnelse Overflødig. Opprinnelige kulepunkter og brødtekst finnes i sakspapirene. 

Samtlige endringsforslag referatføres. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 411 
Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

20 21 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved UiO. De har ansvar for å gjennomføre språkvask og 
sørge for en hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 
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Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
  412 
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ENDRINGSFORLAG TIL ARBEIDBESKRIVELSE FOR 
STUDENTPARLAMENTET VED UIOs ARBEIDSUTVALG 
 413 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 GENERELT Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 414 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før § 1 GENERELT Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 
Begrunnelse Dersom § 6 strykes, kan denne informasjonen stå først i arbeidsbeskrivelsen. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 8 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 8 
faller, ellers kan vedtas 

 415 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 8 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 6 Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9 IKRAFTTREDELSE 
Denne forretningsorden trådte i kraft fra den 6. februar 1993, og opphever alle 
tidligere forretningsordener og retningslinjer gitt i tråd med disse. 

Ny tekst  
Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan 

skrives på starten av dokumentet. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Blokk 1: Kan vedtas 
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Hvis blokk brytes: Bør vedtas hvis forslag 8 vedtas, bør ikke vedtas om forslag 8 
faller, ellers kan vedtas 

 416 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

3 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 
Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 417 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

4 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 1-7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets administrasjon 

Ny tekst daglig leder 
Begrunnelse Vedtektene har ikke vært revidert etter administrasjonen ble utvidet til å være 

to personer.  Dette er derfor en tydeliggjøring av hvor ansvaret ligger. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 418 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

5 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 1-14 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

... og delta på overlapp i juli måned. 

Ny tekst ... og delta på overlapp de to første ukene i juli måned. 
Begrunnelse Ettersom avtroppende AU går av 15. juli, er det hensiktsmessig at overlapp 

skjer før dette. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 419 
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Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

6 6 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 2 
Arbeidsutvalgets 
kompetanse 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse 

Ny tekst Kapittel 2 - Arbeidsutvalgets myndighet 
Begrunnelse Tydeliggjør innholdet, "kompetanse" er et litt tvetydig begrep. Myndighet er 

mer presist og forståelig. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Myndighet og kompetanse betyr ikke helt det samme, men endring vil ikke ha 
noen konsekvens her. 
 

 420 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

7 7 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

§ 3-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Være leders stedfortreder 

Ny tekst Bistå leder og være leders stedfortreder. 
Begrunnelse Nestleders rolle ovenfor leder kan også handle om delegering av arbeid, ikke 

bare å være stedfortreder 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 421 
Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

8 9 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg. De har ansvar for å gjennomføre 
språkvask og sørge for en hensiktsmessig inndeling av underparagrafer og 
kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
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samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
  422 
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ENDRINGSFORLAG TIL REGLEMENT FOR TILDELING OG FORDELING AV 
FRAKSJONSSTØTTE OG AKTIVITETSMIDLER FOR 
STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO ‘ 
 423 
Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Før "Reglement for 
tildeling og 
fordeling av 
fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler" 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 
Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 424 
Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler 
Voterings- 
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragrafnummer Type 

2 2 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele dokumentet Endring 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med Kontrollkomiteen, 
fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Reglement for tildeling og 
fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler. De har ansvar for å 
gjennomføre språkvask og sørge for en hensiktsmessig inndeling av 
underparagrafer og kulepunkter. 

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle 
arbeidet. 

  425 
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SAKSNUMMER:  109/19-20 
SAKSTITTEL: Valg av delegater til NSOs landsmøte 
SAKSANSVARLIG:  Christen Andreas Orvin Wroldsen 
SAKSTYPE:   Valg 

 
VALG AV DELEGATER NSOs LANDSMØTE 
Studentparlamentet ved UiO er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og deltar på deres 426 
årlige landsmøte (NSO-LM). Landsmøtet 2020 avholdes på Quality Hotel Tønsberg 17.-19. april, og 427 
offisielt formøte avholdes for delegatene i Oslo 28.-29. mars. UiO-delegasjonen vil også holde egne 428 
formøter i tiden frem mot landsmøtet.  429 
 430 
NSOs vedtekter slår fast at medlemslagene selv velger sine delegater til landsmøtet. Totalt antall 431 
delegater er låst til 181 delegater, hvor delegatplassene fordeles etter antall studenter. UiO har i år 432 
som i fjor 18 delegater.  433 
 434 
På studentparlamentsmøte 4, 28. november 2019, vedtok Studentparlamentet følgende 435 
fordelingsnøkkel: 436 

Vedtatt fordelingsnøkkel (Sainte-Lagues pluss AU) 
Fraksjon  Prosentandel i studentvalget Delegater NSOLM 

Venstrealliansen 26 % 3 
Grønn liste 18,8 % 3 
Gjestelista 14,1 % 2 
Realistlista 13,3 % 2 
A-lista 11,5 % 2 
Liberal liste 9,2 % 1 
Moderat liste 7,1 % 1 
Arbeidsutvalget - 4 

TOTALT  18 
 437 
Listene fremmer kandidater i utsendt skjema og listen over kandidater gjøres tilgjengelig for 438 
Studentparlamentet på møtet der valget finner sted. Hver liste melder inn tilsvarende antall varaer 439 
som delegater. Innmelding av delegater og varaer gjøres i dette skjemaet: 440 
https://forms.gle/XdX4XnF75Uh74GMV7  441 
 442 
Dersom en liste ikke kan fylle plassene sine etter fordelingsnøkkelen, går plassene videre til en 443 
annen liste fordelt etter valgoppgjøret (Sainte-Lagues metode). Delegatplassene vil i så fall bli 444 
viderefordelt i denne rekkefølgen til de er fylt: 445 
 446 

1. Venstrealliansen   6. Realistlista 447 
2. Liberal liste    7. Venstrealliansen 448 
3. Venstrealliansen   8. Moderat liste 449 
4. Gjestelista    9. A-lista 450 
5. Grønn liste    10. Grønn liste  451 

https://forms.gle/XdX4XnF75Uh74GMV7
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Forslag til vedtak 452 
Studentparlamentet velger kandidatene som er fremmet av de studentpolitiske listene og 453 
Arbeidsutvalget, i tråd med fordelingsnøkkelen som ble vedtatt på Studentparlamentsmøtet 28. 454 
november 2019.  455 
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SAKSNUMMER:  110/19-20 
SAKSTITTEL: Undervisningsprisen 2020 
SAKSANSVARLIG:  Johannes Saastad 
SAKSTYPE:   Vedtak 

 
UNDERVISNINGSPRISEN 2020 
Bakgrunn for saken 456 
Studentparlamentet deler hvert år ut en undervisningspris etter statuttene som fremkommer i dette 457 
saksnotatet. For å dele ut prisen skal det settes ned en komité bestående av 5-8 studenter som 458 
oppnevnes av Studentparlamentet. Det oppfordres derfor til at de ulike fraksjonene finner gode 459 
kandidater, gjerne fra ulike fagmiljøer. Man trenger ikke å være valgt inn i Studentparlamentet, stå på 460 
liste eller ha studentpolitiske verv for å være valgbar til priskomiteen.  461 
 462 
Arbeidsutvalget ønsker innspill til både Statutter for Studentparlamentets undervisningspris og 463 
kandidater til Priskomiteen. 464 
 465 
Forslag til statutter for Studentparlamentets undervisningspris: 466 
 467 
 468 
STATUTTER FOR STUDENTPARLAMENTETS UNDERVISNINGSPRIS 469 
 470 
Kandidater 471 
Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved 472 
Universitetet i Oslo kan nomineres til Studentparlamentets undervisningspris. 473 

 474 
Nominasjon 475 
Alle med tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og 476 
begrunnelse skal sendes til «undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no» 477 
 478 
Begrunnelse og kriterier 479 
Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller enheten 480 
har: 481 

• Gjort en ekstra innsats for å bidra til god læring 482 
• Jobbet for nyskapning i undervisningen 483 
• Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersoner eller enhetens eget 484 

fagområde 485 
• Økt det faglige engasjementet til studentene 486 

 487 
Kandidater trenger ikke møte alle disse kriteriene for å vurderes. Den som nominerer står fritt til å velge 488 
ut ett eller flere kriterier og framheve hvorfor den eller de nominerte tilfredsstiller disse kriteriene. 489 
Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer bakgrunnsinformasjon. 490 
 491 
Prisutdeling 492 
Prisen skal deles ut 28. mai 2020, i forkant av konstituerende møte for Studentparlamentet 2020/2021. 493 
Nominasjonsperioden blir fra 30. mars til 1. mai. Prisen skal utlyses offentlig. 494 
 495 
Prisen består av et diplom og en gave til prisvinner.  496 



48 
 

Priskomité 497 
Priskomiteen skal velges av Studentparlamentet. Den skal bestå mellom 5-8 representanter, hvorav ett 498 
medlem internkonstitueres som leder. Det tilstrebes faglig spredning og 499 
kjønnsbalanse i komiteen. Priskomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 500 
Studentparlamentets arbeidsutvalg har sekretærfunksjon for priskomiteen. Alle komiteens medlemmer 501 
må være semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Oslo. 502 
 503 
Forslag til vedtak:  504 
 505 
Studentparlamentet vedtar Statutter for Studentparlamentets undervisningspris med eventuelle 506 
endringer som fremkommer i møtet.  507 
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SAKSNUMMER:  111/19-20 
SAKSTITTEL: Priskomité – undervisningsprisen 2020 
SAKSANSVARLIG:  Johannes Saastad 
SAKSTYPE:   Valgsak 

 
PRISKOMITÉ – UNDERVISNINGSPRISEN 2020 
Basert på statuttene vedtatt i sak 110/19-20 om Undervisningsprisen 2020 skal Studentparlamentet 508 
velge en priskomité. Priskomiteen skal gå gjennom de innkomne nominasjonene til 509 
undervisningsprisen og velge en vinner blant dem. Etter at nominasjonsperioden er over kommer 510 
Arbeidsutvalget til å finne et passende tidspunkt hvor komiteen samles, konstituerer seg og 511 
arbeider med nominasjonene.   512 
 513 
Vi oppfordrer hver fraksjon til å finne én kandidat, her regnes SPSU-representantene som én 514 
fraksjon.  515 
 516 
Forslag til vedtak: 517 
Studentparlamentet velger medlemmer av utdelingskomiteen i tråd med de vedtatte statuttene.   518 
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SAKSNUMMER:  112/19-20 
SAKSTITTEL: Resolusjoner 
SAKSANSVARLIG:  Arbeidsutvalget 
SAKSTYPE:   Vedtak 

 
RESOLUSJONER 
 519 
Ingen resolusjoner til behandling.   520 
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FORKORTELSER 
 
AL  A-lista 
AU  Arbeidsutvalget 
DNS  Det Norske Studentersamfund 
ESN   Erasmus Student Network 
GjL  Gjestelista 
GL  Grønn liste 
HFSU  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet 
HP   Handlingsplan 
ISU   International Students’ Union Of Norway 
JSU  Juridisk studentutvalg 
KD   Kunnskapsdepartementet  
KOF   Kollegieforum  
LL  Liberal liste 
LMU   Læringsmiljøutvalget 
ML  Moderat liste 
MNSU   Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 
MSU  Medisinsk studentutvalg 
NSO   Norsk Studentorganisasjon 
OSU  Odontologisk studentutvalg 
RL  Realistlista 
SAIH   Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 
SULF  Studentutvalgenes lederforum 
UiO  Universitetet i Oslo 
SiO   Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 
SP  Studentparlamentet 
SPP   Studentpolitisk plattform 
SU  Studentutvalg 
SUUV  Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
SVSU  Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
TSU  Teologisk studentutvalg 
VA  Venstrealliansen 
VT(OA)  Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 
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