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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 07/19-20 

OSLO, 09.06.20 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 2019/2020 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 07/19-20 I  

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Tirsdag 16.06.20, kl. 17.00-21.00 

STED: Zoom – Møte-ID: 668 1422 2103 Passord: 576164 

 

TIDSPLAN SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00 113/19-20 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 114/19-20 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 115/19-20 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 116/19-20 Godkjenning av referat (SP-møte nr. 6/19-20) Vedtakssak 

 117/19-20 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 118/19-20 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.15 119/19-20 Orienteringer Orienteringssak 

    

Kl. 17.30 120/19-20 Opprettelse av en 20 % prosjektstilling i SP for 

Circle U.-samarbeidet 

Vedtakssak 

Kl. 18.00 121/19-20 Omdisponering av aktivitetsmidler til listene Vedtakssak 

Kl. 18.20 122/19-20 Ekstra søknadsfrist for studentorgansmidler 

før semesterstart 

Vedtakssak 

Kl. 18.40 123/19-20 Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

ALLE MÅ DENNE GANGEN MELDE SEG PÅ MØTET. PÅMELDINGSSKJEMA FINNER DERE HER: 

https://forms.gle/nbdPZtmWCmHNecmF7  

 

Husk at det er møteplikt på møtene i Studentparlamentet. Dersom man ikke kan møte, må 

man selv kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring administrasjonen 

på tlf. 22 85 70 44 eller send e-post til post@sp.uio.no for å melde inn vara. 

 

Vel møtt!  

 

Vennlig hilsen Arbeidsutvalget  

v/ Christen Andreas, Runa, Johannes, Linnea og Erlend  

https://uio.zoom.us/j/66814222103?pwd=eU1ZQ1VJUGRmeGdJTUdDRUJlWXlMQT09
https://forms.gle/nbdPZtmWCmHNecmF7
mailto:post@sp.uio.no
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SAK  INNHOLD 

 

113/19-20 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslår Kristine Berg Heggelund som ordstyrer og Anne Aase-1 

Mæland og Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

 

114/19-20 GODKJENNING AV INNKALLING 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne 3 

saken. 4 

 

 

115/19-20 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 5 

 

 

116/19-20 GODKJENNING AV REFERAT (SP-MØTE NR. 6/19-20) 

  Referatet finner du på:  6 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-7 

20/referater/ 8 

 

 

117/19-20 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- 9 

og stemmerett må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. 10 

Kontrollkomiteen innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 11 

 

 

118/19-20  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 6 og nr. 7 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget: 12 

 13 

STYRINGSGRUPPEN FOR PROSJEKT ORGANISASJONSUTVILKING AV UIOS IT-14 

VIRKSOMHET 15 

Fast representant: Vemund Jernsletten (02.03.20) 16 

 17 

ARBEIDSGRUPPE FOR REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET OG PORTEFØLJEUTVIKLING 18 

Fast representant: Johannes Saastad (02.03.20) 19 

 20 

SØKEKOMITÉ FOR REKTOR- OG PROREKTORVALG VÅREN 2021 21 

Fast representant: Runa Kristine Fiske (28.04.20) 22 

 23 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER OG VARAER TIL VELFERSTINGET I OSLO OG 24 

AKERSHUS 25 

Fast representant: Kaia Andrea Sølverød (11.05.20) 26 

Fast representant: Oda Nedberg Lyngstad (11.05.20) 27 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/
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Vara: Marissa Liu (14.04.20) 28 

Vara: Aurora Kobernus (14.04.20) 29 

Vara: Aksel Sogner Noonan (11.05.20) 30 

Vara: Harald Wiborg Bøe (11.05.20) 31 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Oppnevningene godkjennes. 32 

 

 

SAKSNUMMER: 121/19-20 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

Denne orienteringen er en kort oppsummering av hva Arbeidsutvalget har jobbet med siden 3. 33 

april, da dere fikk utsendt en skriftlig orientering fra oss. En lengre orientering, der vi blant 34 

annet redegjør for vårt arbeid med handlingsplanen og studentpolitisk plattform, vil bli sendt 35 

ut på mail senere.  36 

 37 

Etter påskeferien gikk det meste av vår felles tid med til Norsk Studentorganisasjons 38 

landsmøte. Vi avholdt flere møter der delegasjonen intervjuet AU-kandidatene, samt fikk en 39 

innføring i NSOs valgsystem. Under selve landsmøtet var også en stor del av delegasjonen 40 

samlet på Zoom for å følge streamen sammen.  41 

 42 

I uke 17 og 18 gjennomførte vi vårt første heldigitale studentvalg. Grunnet Covid-19 måtte vi 43 

avlyse alt av planlagte arrangementer og legge det vi kunne over til et nettbasert format. Dette 44 

krevde mye av vår tid, både i forkant og under selve valget. Vi syns gjennomføringen gikk bra 45 

etter forholdende, og vil rette en takk til alle som bidro. Oppslutningen endte på 12,86 %, 2,27 46 

prosentpoeng lavere enn i fjor. Vi er alle enige om at oppslutningen burde ha vært høyere, men 47 

vi fryktet at pandemisituasjonen skulle påvirke tallet ytterligere. Vi har lært mye, og tror dette 48 

vil hjelpe oss til å være mer synlige digitalt også når campus åpner igjen.  49 

 50 

Vi har også gjennomført en halvdagsevaluering av studentvalget.  51 

 52 

Universitets- og høyskoleutvalget (Aune-utvalget) leverte sitt forslag til ny lov for universiteter 53 

og høyskoler 13. februar. De har lagt frem en helhetlig revidering av lovverket, med mange 54 

endringer som vil påvirke UiO og studentene. Vi har jobbet mye med å få vår politikk inn i UiOs 55 

høringssvar til lovforslaget, både gjennom Universitetsstyret og vår løpende dialog med 56 

ledelsen. Vi har også levert et eget høringssvar, som foreligger både selvstendig og som et 57 

vedlegg til UiOs svar. Vårt høringssvar ligger tilgjengelig på regjeringens nettside om høringen, 58 

og kan leses her.  59 

 60 

Mot slutten av mai gikk mye tid med til forberedelser og gjennomføring av vårens 61 

konstituerende møte. AU valgte å innstille på at rundt halvparten av valgene, som vanligvis 62 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202-3-ny-lov-om-universiteter-og-hoyskoler/id2690685/?uid=b35c3a55-7e83-4c63-8645-6e3bcd0b2e2d
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gjøres på konstituerende møte, skulle utsettes og gjøres heldigitalt i etterkant av møtet. Alle 63 

valgene ble gjort, og i etterkant har også gjennomføringen av de heldigitale valgene gått greit. 64 

Unntaket er valget til «ressursgruppe for tros- og livssynspraksis», der det ikke var noen 65 

kandidater til de faste plassene. Som alltid kommer AU til å etteroppnevne der det finnes 66 

tomme plasser. Det er to valg som må gjøres på nytt grunnet stemmelikhet. 67 

 68 

Arbeidsutvalget ved Andreas og Johannes har deltatt på møte mellom Det Norske 69 

Studentersamfund og eiendomsavdelingen til UiO. Tema for møtet var finansiering av Chateau 70 

Neuf og bruk av bygget fremover.  71 

 72 

Arbeidet med å utarbeide utkast til strategi for Universitetsbiblioteket, der AU har hatt en 73 

representant i arbeidsgruppen, er ferdig. Vi er fornøyde med utkastet, og mener studenter og 74 

læringsmiljø er godt prioritert. Vi har også levert et par endringsforslag til den endelige 75 

strategien som vi håper å få gjennomslag for.  76 

 

 

SAKSNUMMER: 120/19-20 

SAKSTITTEL: Opprettelse av en 20 % prosjektstilling i SP for  

Circle U.-samarbeidet 

SAKSANSVARLIG: Christen Andreas Orvin Wroldsen 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

OPPRETTELSE AV EN 20 % PROSJEKTSTILLING I SP FOR CIRCLE U.-SAMARBEIDET 

For informasjon om tidligere saksgang og studentsamarbeidet i Circle U.-alliansen, se sak 77 

095/19-20 Circle U. – studentsamarbeid fra SP-møte nr. 5. Universitetet i Oslo har sammen 78 

med seks andre universiteter inngått et samarbeid for å bli «Europauniversitet». Fra høsten 79 

2019 har prosjektet hatt navnet «Circle U. Alliance», og i slutten av februar 2020 ble søknad 80 

sendt til EU om offisiell støtte til prosjektet. I tillegg til UiO består alliansen av Aarhus 81 

Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King's College London 82 

(Storbritannia), Université catholiquede Louvain (Belgia), Universitetet i Beograd (Serbia) og 83 

Université de Paris (Frankrike).  84 

 85 

UiO har hatt en lederrolle i prosjektet og har koordinert mye av arbeidet frem mot søknaden. 86 

Studentparlamentet har løpende gitt innspill i prosessen, og vi har blitt godt inkludert i 87 

prosjektet av UiO. Siden høsten 2019 har vi hatt flere møter med studentrepresentanter fra de 88 

andre universitetene. I tillegg til å koordinere felles innspill fra studentene til søknaden og 89 

prosjektets innhold, har vi hatt en aktiv rolle i arbeidet med å etablere en felles studentunion 90 

for prosjektet (ref. vedtak i sak 095/19-20 på SP-møte nr. 5). En slik studentunion vil 91 

koordinere og regulere samarbeidet mellom de ulike studentdemokratiene i alliansen og sikre 92 

god studentmedvirkning i prosjektet. Vi har nå signert en intensjonsavtale, men en del arbeid 93 

gjenstår før en ferdig avtale for studentunionen er klar for signering og ratifisering. 94 

Pandemisituasjonen gjør også at både søknadsprosessen og annet arbeid knyttet til 95 

samarbeidet har tatt lengre tid enn først antatt.   96 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/innkallinger/M%C3%B8te%20nr.%205%20-%20Endelig%20innkalling%20SP-m%C3%B8te%20nr.%205.pdf
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/M%C3%B8te%205.%20Referat%20SP-m%C3%B8te%20nr.%205%2019-20.pdf
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VIDERE ORGANISERING 97 

Året 2019/2020 har arbeidet med Circle U.-prosjektet i hovedsak vært delt mellom Erlend 98 

Ditlefsen Aag, som internasjonalt ansvarlig, og Linnea Alexandra Barberini. Prosjektet har 99 

tidvis vært arbeidskrevende; de har deltatt på flere internasjonale samlinger, inkludert en 100 

samling i Oslo i regi av Studentparlamentet. Selv om arbeidet i forbindelse med søknaden nå 101 

er over, gjenstår mye arbeid med studentunionen. Etter å ha vurdert arbeidsmengden AU-102 

medlemmer har lagt ned i prosjektet det siste året, har vi konkludert med at det videre ansvaret 103 

bør deles med en person utenfor AU. I arbeidet så langt har hver institusjon deltatt med to 104 

studentrepresentanter, og dette er antakelig også den linjen man vil legge seg på i 105 

studentunionen. Vi foreslår at én av disse plassene følger vervet som internasjonalt ansvarlig 106 

i Arbeidsutvalget, og at det på sikt opprettes ett verv som Circle U-representant som kan 107 

velges på Studentparlamentets konstituerende møte. Da det er stort behov for kontinuitet i 108 

oppstarts- og formaliseringsarbeidet som nå pågår, forslår vi at Studentparlamentet oppretter 109 

en prosjektstilling på 20 % for året 2020/2021.  110 

 111 

PROSJEKTSTILLING OG FINANSIERING 112 

Vi forslår videre at Studentparlamentet ansetter dagens internasjonalt ansvarlig, Erlend 113 

Ditlefsen Aag, i denne stillingen for å sikre kontinuitet i prosjektet. Studentparlamentet ved 114 

UiO er et av de mest velorganiserte studentdemokratiene i alliansen, og prosessen så langt 115 

har vist at det er svært krevende å koordinere arbeidet mellom institusjonene. Erlend har 116 

etablert et godt nettverk i alliansen og sitter på viktig kunnskap vi tror det er helt vesentlig å 117 

beholde, dersom arbeidet frem mot etableringen av en studentunion skal bli vellykket. Som 118 

styrerepresentant ved UiO har han også kjennskap til UiOs interne arbeid i prosjektet. Erlend 119 

har sagt seg villig til å fortsette i en prosjektstilling etter at hans virkeperiode i AU er over, 120 

dersom Studentparlamentet ønsker dette. 121 

 122 

Studentparlamentet får i dag alle sine utgifter knyttet til Circle U.-prosjektet dekket direkte av 123 

UiO. Vi er nå i dialog med UiO om å formalisere dette arbeidet gjennom en øremerket post i 124 

vår bevilgning. Vi har allerede løftet muligheten for en midlertidig prosjektstilling med UiO, og 125 

regner med at ekstern finansiering skal gå i orden. Dersom vi ikke skulle få egne midler til en 126 

slik stilling, vil Arbeidsutvalget likevel anbefale Studentparlamentet å opprette stillingen. 127 

Pandemisituasjonen har ført til at Studentparlamentet har spart midler da flere planlagte 128 

arrangementer denne våren har blitt avlyst. Arbeidsutvalget vurderer den økonomiske risikoen 129 

forbundet med opprettelse av stillingen som lav, og at det ikke vil få negativ innvirkning på 130 

andre budsjettposter. 131 

 132 

Prosjektstillingen vil etter planen ha oppstart i august og vare ut juni 2021. Vi foreslår at 133 

Studentparlamentets arbeidsutvalg må komme tilbake til Studentparlamentet for nytt vedtak 134 

dersom de ønsker å forlenge stillingen, eller før stillingen eventuelt omgjøres til et ordinært 135 

verv med eller uten honorar.  136 

 137 

Estimerte kostnader*: 138 

2020  Prosjektstilling i 20 % (lønn + AGA, lønnstrinn 19, fom. august)  Kr 30 000 139 

2021  Prosjektstilling i 20 % (lønn + AGA - lønnstrinn 19, 6 mnd.)   Kr 37 500 140 

Totalt          Kr 67 500 141 

*Eventuell reise, kost og losji er ikke medregnet, da dette allerede finansieres av UiO.  142 



 

Side 6 av 10 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 07/19-20 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ber om at det opprettes en prosjektstilling 143 

med varighet 1. august 2020 til 30. juni 2021. 144 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo godkjenner at Erlend Ditlefsen Aag kan 145 

ansettes i denne stillingen for å sikre kontinuitet i oppstartsarbeidet. 146 

 

 

SAKSNUMMER: 121/19-20 

SAKSTITTEL: Omdisponering av aktivitetsmidler til listene 

SAKSANSVARLIG: Erlend Ditlefsen Aag 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

OMDISPONERING AV AKTIVITETSMIDLER TIL LISTENE 

I Studentparlamentets budsjett for 2020 er det budsjettert med kr 90 000 på post 7462 147 

Fraksjonsstøtte. Kr 60 000 av disse er flat grunnstøtte, og de resterende kr 30 000 er avsatt 148 

til søkbare aktivitetsmidler som tildeles i tråd med Reglement for tildeling og fordeling av 149 

fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler. Det har i vårsemesteret kommet inn svært få søknader om 150 

aktivitetsmidler. Hvilke aktiviteter som vil være mulig å gjennomføre i høstsemesteret er på 151 

nåværende tidspunkt usikkert. På bakgrunn av dette, og at flere lister har i løpet av 152 

valgkampen brukt størsteparten av sin grunnstøtte, foreslår Arbeidsutvalget at potten på kr 153 

30 000 til aktivitetsmidler omdisponeres til grunnstøtte for listene for 2020. Lister som har 154 

fått utbetalt aktivitetsmidler våren 2020 vil bli avkortet tilsvarende i omdisponeringen. En 155 

omdisponering av aktivitetsmidlene til grunnstøtte vil gi listene større mulighet til å drive med 156 

studentpolitisk aktivitet. 157 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Kr 30 000 som er avsatt til søkbare aktivitetsmidler for 2020 omdisponeres til ordinær 158 

grunnstøtte som fordeles likt mellom listene. Lister som ønsker støtten utbetalt må melde 159 

fra skriftlig om dette til daglig leder av Studentparlamentet.  160 

 Lister som har fått innvilget og utbetalt aktivitetsmidler i 2020 blir avkortet med 161 

tilsvarende beløp i omdisponeringen.  162 

 

 

 

SAKSNUMMER: 122/19-20 

SAKSTITTEL: Ekstra søknadsfrist for studentorgansmidler før 

semesterstart 

SAKSANSVARLIG: Erlend Ditlefsen Aag 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

EKSTRA SØKNADSFRIST FOR STUDENTORGANSMIDLER FØR SEMESTERSTART 

Studentparlamentets studentorgansmidler er en øremerket sum som overføres årlig fra 163 

Universitetet i Oslo til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Utdeling av midler skjer i 164 

tråd med Reglement for bevilgninger til studentorganer. Per i dag er det utbetalt kr 37 803,82 165 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/innkallinger/M%C3%B8te%20nr.%204%20-%20Vedlegg%201.pdf
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/so-midler/
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av den totalt potten på kr 162 600. I mars kom det kun inn en søknad, og flere søkere fra januar 166 

og februar som hadde fått innvilget støtte til arrangementer frem i tid har måttet avlyse 167 

grunnet pandemisituasjonen. 168 

 169 

Det betyr at det for høstsemesteret 2020 står igjen kr 124 796,18 i søkbare midler som kan 170 

deles ut. Førstkommende søknadsfrist i henhold til reglementet er 15.09. Arbeidsutvalget 171 

foreslår derfor at det settes opp en ekstra søknadsfrist før semesterstart for å stimulere til 172 

studentpolitisk aktivitet på starten av studieåret.  173 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Ekstra søknadsfrist for studentorgansmidler settes til 1. august 2020.  174 

 Tildeling skjer i henhold til reglement, og ansees for å være årets tredje tildelingsrunde. 175 

 

 

SAKSNUMMER: 123/19-20 

SAKSTITTEL: Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

SAKSANSVARLIG: Johannes Saastad 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

UTFYLLENDE REGLEMENT FOR ELEKTRONISK VEDTAK FOR STUDENTPARLAMENTET VED 

UNIVERSITETET I OSLO 

På Studentparlamentsmøte nr. 6 ble det vedtatt å legge en bestemmelse om elektronisk 176 

vedtak i Studentparlamentets vedtekter. Paragrafen lyder som følger:  177 

 178 

§ 7–5 ELEKTRONISK VEDTAK  179 

I hastesaker kan elektronisk vedtak benyttes mellom de oppsatte møtene i SP.  180 

Elektronisk vedtak kan ikke benyttes hvis saken er av betydelig karakter, med mindre 181 

 SP har forhåndsgodkjent dette.  182 

Slike vedtak er nærmere regulert i Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for 183 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 184 

 185 

Et forslag til utfyllende reglement for elektronisk vedtak ble i forkant av vedtektsendringene 186 

oversendt parlamentet til gjennomsyn for å danne bredere beslutningsgrunnlag før voteringen 187 

over innsendte endringsforslag. Det er gjort noen små justeringer i det som nå foreslås vedtatt. 188 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Studentparlamentet vedtar «Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for 189 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo».   190 
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UTFYLLENDE REGLEMENT FOR ELEKTRONISK VEDTAK FOR  191 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 192 

 193 

Dette reglementet er hjemlet i Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo og 194 

viker for Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 195 

 196 

Elektronisk vedtak administreres av Arbeidsutvalget (AU), og det skal benyttes en 197 

hensiktsmessig elektronisk plattform for å gjennomføre slike vedtak.  198 

 199 

Faste Studentparlamentsrepresentanter har stemmerett ved elektronisk vedtak. 200 

 201 

AU informerer de stemmeberettigede om at det skal gjennomføres et elektronisk vedtak 202 

senest tre virkedager før fristen for å avlegge stemme utløper. De stemmeberettigede har selv 203 

ansvar for å avlegge stemme innen fristens utløp. 204 

 205 

Elektronisk vedtak krever absolutt flertall. Dersom mindre enn 1/2 av de stemmeberettigede 206 

avlegger stemme fører dette til at man ikke får fattet et gyldig vedtak. AU kan i slike tilfeller 207 

fatte en avgjørelse i saken dersom en beslutning må fattes av tidshensyn, og avlagte stemmer 208 

skal være retningsvisende for denne beslutningen. Øvrige saker utsettes til førstkommende 209 

Studentparlamentsmøte.  210 

 211 

ADGANG TIL Å BENYTTE ELEKTRONISK VEDTAK 212 

Elektronisk vedtak skal kun benyttes av AU mellom møter i Studentparlamentet for å få avklart 213 

hastesaker uten å måtte vente til neste Studentparlamentsmøte. I slike saker plikter AU å 214 

orientere Studentparlamentet om sakens utvikling på førstkommende møte.  215 

 216 

Utfallet av den elektroniske voteringen sendes ut til samtlige stemmeberettigede uten unødig 217 

opphold etter at fristen for å avlegge stemme har utløpt.  218 

 219 

Dersom en eller flere Studentparlamentsrepresentanter krever at saken skal behandles på 220 

ordinært Studentparlamentsmøte, skal dette tas til følge. Den eller de som ønsker saken utsatt 221 

skal umiddelbart informere AU om hvorfor saken ønskes utsatt slik at dette kan hensyntas før 222 

behandlingen av saken på ordinært Studentparlamentsmøte. 223 

 224 

SAKER SOM IKKE KAN AVGJØRES VED ELEKTRONISK VEDTAK 225 

Elektronisk vedtak kan ikke benyttes for å fatte vedtak som angår følgende:  226 

 Mistillitsspørsmål 227 

 Personvalg – med mindre Studentparlamentet på ordinært møte har forhåndsgodkjent 228 

dette.  229 

 Endring av Studentparlamentets organisatoriske dokumenter nevnt i Vedtekter for 230 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo § 14-1. 231 

 Øvrige saker av betydelig karakter. I tvilstilfeller om hvorvidt en sak er av betydelig 232 

karakter, skal AU kontakte kontrollkomiteen (KK). Dersom KK mener at saken er av 233 

betydelig karakter kan ikke elektronisk vedtak benyttes, og saken utsettes til 234 

førstkommende Studentparlamentsmøte.  235 
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VEDTAK OM ENDRINGER AV UTFYLLENDE REGLEMENT OM ELEKTRONISK VEDTAK FOR 236 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 237 

Dette reglementet kan endres av Studentparlamentet ved 2/3 flertall av de tilstedeværende 238 

valgte representantene.  239 

 240 

SAKSGANG ENDRINGSFORSLAG 241 

Endringsforslag til dette reglementet fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøte og kan 242 

ikke realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Kontrollkomiteen 243 

innstiller overfor Studentparlamentet på endringsforslagene. Innstillingen skal lyde på «kan 244 

vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas». Kontrollkomitéen har 245 

fullmakt til å gjennomføre redaksjonelle endringer i innkomne forslag.  246 

 247 

IKRAFTTREDELSE 248 

Eventuelle endringer av dette reglementet trer i kraft etter at møtet er hevet, dersom ikke 249 

annet er vedtatt.  250 
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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) 


