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REFERAT FRA MØTE 02/19-20 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

 

Tid:   Fredag-søndag 20.-22. september 2019 

Sted:   Festsalen, Sørmarka konferansehotell 

 

Ordstyrer:  Synnøve Kronen Snyen og Jens Lægreid 

Referent:  Anne Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou 

 

Tilstede:  

SP-representanter: 

Venstrealliansen (VA): 

1 Martine Jonette Hoseth Myklebust  

7 Ezgi Kutal  

15 Ronja Marie Gulbrandsen  

17 Øystein Fossbråten Wennersgaard 

 (vara) 

21 Kristine Odgaard Jacobsen. Kom 

 lørdag før møtestart. 

26 Jonatan Hoffmann Hanssen 

 

Grønn Liste (GL):  

2 Axel Klanderud 

9 Andreas Bækkevold Bakke 

19 Yu-Ning Liu 

24 Vemund Haugevik Jernsletten 

 

Gjestelista (GjL): 

3  Amund Reigstad 

11 Bjørn Stabursvik Winquist 

18 Amund Solsvik Asheim. Dro lørdag 

 etter møteslutt. 

25 Eskild Gausemel Berge 

 

Realistlista (RL): 

4 Fredrik Magnussen (vara) 

12  Hanne Ødegaard Notø (vara) 

20 Kari Anne Andersen (vara) 

27  Didrik Svellingen (vara). Kom lørdag 

 før møtestart. 

 

 

A-lista (AL): 

5 Are Frode Kvanum (vara) 

13 Eivind Yrjan Stamnes  

23 Frida Margareta Rasmussen 

 

Liberal liste (LL): 

6 Katja-Silje Busuttil. Dro lørdag etter 

 møteslutt. 

16        Markus Christopher Barkenæs 

 (vara) 

28  Magnus Terjeson Hagen Bangum. 

 Dro søndag kl. 14.20. 

 

Moderat liste (ML):  

8 Sindre Høllesli (vara) 

22 Terje Hovet Horpestad 

 

Studentutvalgene (SP-SU):  

29        HFSU: Vegard Berget (vara) 

30        JSU: Marita Lykke Sperrevik (vara) 

31       MNSU: Bjørn Arisland (vara) 

32       MSU: Mari Zimmermann 

34       SUUV: Karl Henrik Storhaug Reinås 

35  SVSU: Adrian Lundborg Silva (vara) 

36       TSU: Adrian Bolstad 

 

Arbeidsutvalget (AU): 

100  Christen Andreas Orvin Wroldsen 

101  Runa Kristine Fiske 

102  Johannes Saastad 

103  Linnea Alexandra Barberini 

104  Erlend Ditlefsen Aag 

OSLO, 22.09.19 
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Kontrollkomitéen (KK):  

105  Markus Leira Asprusten 

106  Dorthea Enger. Kom lørdag før 

 møtestart.  

107 Hans Didrick Birkeland Kruse 

 

Til stede var også:  

108  Eva Moshuus, Velferdstinget OA. 

 Kun fredag og lørdag.  

 

109 Sandra Amalie Lid Krumsvik, UiB 

110 Tord Hauge, NMBU. Kun lørdag. 

111 Felipe F. Garcia, NSO. Kun lørdag. 

1000  Synnøve Kronen Snyen, ordstyrer 

1001 Jens Lægreid, ordstyrer 

10000 Anne Aase-Mæland, referent 

10001 Miriam Holthe Byjou, referent

 

 

Ved opprop var det 24 stemmeberettigede til stede. Møtet kunne settes. 

 

Christen Andreas Orvin Wroldsen åpnet møtet. 

 

 

SAK 046/19-20  VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENTER 

 

Arbeidsutvalget foreslo Synnøve Kronen Snyen og Jens Lægreid som ordstyrere og Anne 

Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou som referenter. 

Vedtak:  

Ordstyrere og referenter ble valgt.  

 

Ordstyrerne presenterte seg selv og gikk gjennom forretningsorden.  

 

 

SAK 047/19-20  GODKJENNING AV INNKALLING 

 

Til orden: 10000.  

 

Vedtak:  

Godkjent.  

 

SAK 048/19-20  GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak:  

Godkjent. 

 

 

SAK 049/19-20  GODKJENNING AV REFERAT 

 

Vedtak:  

Godkjent. 
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SAK 050/19-20  VALG AV TELLEKORPS 

 

100 – Christen Andreas Orvin Wroldsen innleder. 

 

Følgende kandidater ble fremmet: 

- Markus Leira Asprusten (KK) 

- Dorthea Enger (KK) 

- Hans Didrick Kruse Birkeland (KK) 

- Christen Andreas Orvin Wroldsen (AU) 

- Runa Kristine Fiske (AU) 

- Erlend Ditlefsen Aag (AU) 

 

Vedtak:  

Kandidatene ble valgt.  

 

 

SAK 051/19-20  GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

 

105 – Markus Leira Asprusten i kontrollkomitéen innleder. 

 

Kontrollkomitéen innstilte på at følgende valgprotokoller kunne godkjennes: 

- HFSU 

- OSU 

- MNSU 

- MSU 

- SUUV  

- TSU 

Kontrollkomitéen innstilte på at følgende valgprotokoller ikke kunne godkjennes: 

- JSU. Aktiv votering – godkjent. 

- SVSU. Aktiv votering – godkjent.  

 

Vedtak:  

HFSU, JSU, OSU, MNSU, MSU, SUUV, SVSU, TSU sin valgprotokoll ble godkjent. 

 

Forslagsnummer: 01/051/19-20 

Fremmet av: Christen Andreas Orvin Wroldsen 

Fraksjon: Arbeidsutvalget 

Forslag: Gi observatør Sandra Amalie Lid Krumsvik tale- og forslagsrett. 

Utfall: Vedtatt 

 

 

SAK 052/19-20 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Spørsmål: 34 – 100 (replikk), 23. 
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Vedtak:  

Følgende oppnevninger godkjennes av Studentparlamentet:  

 

Oppnevning av vara til UiO:Livsvitensskap: 

Vara for Axel Klanderud:  

- Linnea Alexandra Barberini 

 

Oppnevning av representanter og varaer til ressursgruppe for tros- og 

livssynsutfoldelse:  

Faste representanter: 

- Benjamin Isachsen 

- Runa Jarsve 

Varaer: 

- Johannes Saastad 

- Erlend Ditlefsen Aag 

 

Oppnevning av representant til internasjonal komité: 

- Eivind Yrjan Stamnes 

 

Oppnevning av representanter og varaer til Velferdstinget i Oslo og Akershus: 

Faste representanter:  

- Sindre Høllesli   ML 

- Eivind Yrjan Stamnes  AL 

- Eirik Winness   GL 

- Jonas Veland   GL 

- Jørgen Hammer Skogan  VA 

 

Varaer: 

- William Høie    AL 

- Are Frode Helvig Kvanum  AL 

- Beate Solstrand Baklund  AL 

- Yu-Ning Liu     GL 

- Axel Klanderud   GL 

- Camilla Bjørnbakken Langen  GL  

 

Oppnevning av representant til innstillingsrådet – vikar for studentombudet: 

- Erlend Ditlefsen Aag 

 

Oppnevning av vara til styret for den internasjonale sommerskolen: 

- Clara Kristine Bergene 

 

Oppnevning av representant og vara til temabrukergruppe for kontorarealer på 

Livsvitenskapsbyggeprosjektet: 

Fast representant: 

- Hans Didrick Birkeland Kruse 

Vara: 
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- Peter Linge Hessen 

 

SAK 053/19-20 ORIENTERINGER 

Orienteringer: 100, 101, 102, 103, 104. 

Spørsmål: - 

Andre orienteringer: 105 – Markus Leira Asprusten orienterer. Spørsmål: -  

 

 

SAK 054/19-20 MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITÉER 

Vedtak:  

Mandat for redaksjonskomitéer ble vedtatt. 

 

SAK 055/19-20 VALG AV REDAKSJONSKOMITÉER 

102 – Johannes Saastad innleder saken. 

Spørsmål: 103, 1, 28, 102. 

Følgende kandidater ble fremmet:  

Redaksjonskomitéen for SPP – sekretær Linnea Alexandra Barberini: 

- Eivind Yrjan Stamnes, AL 

- Andreas Bækkevold Bakke, GL 

- Markus Christopher Barkenæs, LL 

- Kari Anne Andersen, RL 

- Vegard Berget, SP-SU 

Redaksjonskomitéen for HP – sekretær Johannes Saastad: 

- Axel Klanderud, GL 

- Terje Hovet Horpestad, ML 

- Martine Jonette Hoseth Myklebust , VA 

- Adrian Bolstad, SP-SU 

Forslagsnummer: 1/055/19-20 

Fremmet av: Jens Lægreid 

Fraksjon: Ordstyrer 

Forslag: Fravike Studentparlamentets forretningsorden § 5-2, og gjennomføre valg ved 

akklamasjon. 

Utfall: Vedtatt 
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Vedtak:  

Følgende kandidater ble valgt ved akklamasjon: 

 

Redaksjonskomitéen for SPP:  

- Eivind Yrjan Stamnes, AL 

- Andreas Bækkevold Bakke, GL 

- Markus Christopher Barkenæs, LL 

- Kari Anne Andersen, RL 

- Vegard Berget, SP-SU 

 

Redaksjonskomitéen for HP:  

- Axel Klanderud, GL 

- Terje Hovet Horpestad, ML 

- Martine Jonette Hoseth Myklebust, VA 

- Adrian Bolstad, SP-SU 

 

SAK 056/19-20 STUDENTPOLITISK PLATTFORM (SPP) 

Spørsmål: 20, 26, 34, 102 

 

Forslagsnummer: 01/056/19-20 

Fremmet av: Markus Leira Asprusten 

Fraksjon: Kontrollkomitéen 

Forslag: Fravike Studentparlamentets forretningsorden § 4-3, og anse alle innsendte 

endringsforslag som fremmet. 

Utfall: Vedtatt 

 

100 – Christen Andras Orvin Wroldsen innleder saken. 

Spørsmål: 20, 23, 103, 100 – 34 (replikk), 101, 34, 100, 20 (til orden). 

Til debatt:  

1. Grunnprinsipper 

Til debatt: 23, 17 – 19 (replikk), 22 – 23 (replikk) – 22 (svarreplikk), 34. 

Strek satt kl. 17.21.  

 

2. Utdanning 

Til debatt: 19, 24 – 26 (replikk), 2 – 22 (replikk) – 2 (svarreplikk), 19, 8 – 7 (replikk) 

– 8 (svarreplikk), 11, 23 – 34 (replikk) – 23 (svarreplikk), 24, 25 – 20 (replikk) – 17 

(replikk) – 25 (svarreplikk), 20, 22 – 19 (replikk) – 22 (svarreplikk), 29 – 19 (replikk) – 

25 (replikk) – 29 (svarreplikk), 19 – 23 (replikk) – 32 (replikk), 7 – 22 (replikk) – 6 

(replikk), 23 – 22 (replikk) – 23 (svarreplikk), 24 – 22 (replikk) – 24 (svarreplikk), 34, 

25 – 36 (replikk) – 25 (svarreplikk), 4. 
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Strek satt kl. 17.46. 

Gjenåpnet kl. 20.49. 

Lukket kl. 20.50. 

 

 

3. Forskning, innovasjon og formidling 

Til debatt: 28 – 20 (replikk) – 28 (svarreplikk), 23, 2, 20 – 26 (replikk) – 20 

(svarreplikk), 104. 

Strek satt kl. 18.03. 

 

4. Bærekraft, klima og miljø 

Til debatt: 8, 24, 9, 2 – 23 (replikk) – 2 (svarreplikk), 15, 100, 19, 17, 22 – 19 

(replikk) – 22 (svarreplikk), 8 – 26 (replikk) – 8 (svarreplikk), 2, 34 – 17 (replikk) – 19 

(replikk) – 34 (svarreplikk), 22, 13. 

Strek satt kl. 18.17. 

 

5. Likestilling, mangfold og inkludering 

Til debatt: 22 – 15 (replikk) – 24 (replikk) – 22 (svarreplikk), 8 – 13 (replikk) – 26 

(replikk) – 8 (svarreplikk), 15, 7 – 29 (replikk) – 7 (svarreplikk), 1001 (til orden), 101, 

12 – 101 (replikk) – 12 (svarreplikk), 22 – 26 (replikk) – 20 (replikk), 6 (til orden) – 

101 (replikk), 22, 1 – 8 (replikk). 

Strek satt kl. 18.45. 

 

Møtet midlertidig hevet kl. 18.49. 

Møtet startet opp igjen kl. 20.00. 

 

6. Internasjonalt 

Til debatt: 6 – 7 (replikk), 100. 

Strek satt kl. 20.04. 

 

7. Velferd 

Til debatt: 20, 22 – 26 (replikk) – 15 (replikk) – 22 (svarreplikk), 108 – 7 (replikk), 15 

– 20 (replikk) – 15 (svarreplikk), 8 – 34 (replikk) – 11 (replikk) – 8 (svarreplikk), 17 – 

22 (replikk) – 17 (svarreplikk), 23 – 25 (replikk) – 11 (replikk) – 23 (svarreplikk), 20 – 

25 (replikk) – 100 (replikk) – 20 (svarreplikk), 19, 1 – 22 (replikk) – 1 (svarreplikk). 

Strek satt kl. 20.25. 

 

8. Studentdemokratiet og studentkulturen 

9. Campus 

10. Nytt kapittel 

Til debatt: 13 – 103 (replikk), 20, 26 – 34 (replikk) – 26 (svarreplikk), 20 
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Strek satt kl. 20.42. 

 

5 minutters fraksjonsmøte 

 

Forslagsnummer: 02/056/19-20 

Fremmet av: Frida Rasmussen 

Fraksjon: A-lista 

Forslag: Oppheve strek for å sende inn nytt endringsforslag til kapittel 2. 

Utfall: Vedtatt 

 

Helhetlig debatt: 

 Til debatt: 35, 23, 34 – 101 (replikk), 20 

Strek satt kl. 20.54. 

 

 

Møtet ble midlertidig hevet 20.09.19 kl. 21.01. 

Møtet startet opp igjen 21.09.19 kl. 10.00. Det var 33 stemmeberettigede ved 

møtestart på lørdag. 

 

Permisjonssøknader for søndag fra Katja-Silje Busuttil og Amund Reigstad – innvilget.  

 

Redaksjonskomitéen ved 13 – Eivind Yrjan Stamnes legger frem redaksjonskomitéens 

innstilling på innkomne endringsforslag til SPP. 

Spørsmål: 26, 20, 105 (til orden), 17, 102. 

10 minutters fraksjonsmøte 

Spørsmål: 103 (til orden), 20 (til orden). 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 483 

1 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Aktive studenter skal ikke få studieretten sin innskrenket. 

Begrunnelse I flere år har studenter opplevd å ikke kunne melde seg i emner som ikke ligger i 
emnematrisen, selv om de kvalifiserer til å ta emnene. Dette er særlig uheldig 
da det begrenser muligheten studentene har til å ta emner på tvers av 
fagområder. Merk: Studierett er her det begrepet UiO bruker på tilgangen en 
student har til å melde seg til emner. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 483 

2 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må finnes måter å kvalifisere til emner med spesielle opptakskrav når man 
er tatt opp som student ved UiO. 

Begrunnelse Realistlista ønsker at studenter ved andre fakulteter enn MN skal få mulighet til 
å ta realfags- og matematikkemner selv om man ikke har realfagsfordypning fra 
videregående. For at dette skal gå, trenger vi måter å kunne kvalifisere seg uten 
å gå gjennom privatisteksamen. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 490 

3 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Opptakssystemer for studier med svært høyt karaktersnitt må evalueres. 

Ny tekst Opptakssystemet for høyere utdanning må evalueres, i særlig grad for studier 
med svært høyt karaktersnitt 

Begrunnelse Opptakssytemet til høyere utdanning må evalueres i sin helhet, like vel er det et 
særskilt behov for å se på studier med svært høye karaktersnitt. 
Endringsforslaget omfatter da begge. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse Dette er en pågående prosess i KD. Punktet låser ikke SP til å være hverken for 
eller imot eventuelle foreslåtte endringer. 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

4 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Innføre obligatorisk emne om klima, miljø og samfunn for 
bachelorgradstudenter ved UiO. 

Begrunnelse Et bærekraftig klima og miljø er fundamenter for menneskets eksistens og 
velferd. At mennesker får større innsikt innenfor disse temaene knyttet opp til 
hvordan vårt eget samfunn er bygd opp og fungerer er viktig. Vi ser hva slags 
skade det gjør i verden når selv velutdannede mennesker ikke forstår at 
byggesteinene til samfunnet er helt nødvendig for at samfunnet vårt kan være 
bærekraftig, ha god velferd og eksistere i lang tid.  
Å innføre et obligatorisk tverrfaglig emne som belyser disse sammenhengene 
vil gjøre studenter mer reflekterte, og gi dem bedre evner til å se livsviktige 
sammenhenger som tidligere ikke har blitt belyst nok. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslagsstiller har sendt inn et likelydende forslag 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

5 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Innføre obligatorisk emne om klima, miljø og samfunn for 
bachelorgradstudenter ved UiO. 

Ny tekst UiO skal innføre et obligatorisk emne om klima, miljø og samfunn for 
bachelorgradstudenter ved UiO. 

Begrunnelse Bedre formulert. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Dette punktet er for spesifikt, Redkom ante også at det ikke var stemning for 
dette i salen 
 

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

6 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Exphil blir valgfritt og skal få et revidert pensum tilpasset hvert enkelt fakultet, i 
både etikk og vitenskapshistorie. 

Begrunnelse Exphils beskjedne størrelse (10 studiepoeng) har gjort at den ikke gir en 
tilfredsstillende framstilling av vitenskapshistorien. Faget hopper for eksempel 
fra Aristoteles til Descartes. Flere viktige tenkere innenfor de ulike filosofiske 
retningene er utelatt, for eksempel Kierkegaard i eksistensialismen. Studenter 
som forventer å få en forståelse av vitenskapshistorien blir møtt med et 
pensum av hull. Derfor må pensum endres til å gå i dybden av tenkere på et 
avgrenset filosofisk område. 
Å være student på et universitet innebærer frihet, men også ansvar for egne 
studier. Universitetet er en arena for meningsmangfold, og for en tanke om at 
studentene skal selv i stor grad bli selvstendige akademikere i løpet av studiet. 
At filosofi -og etikk-delen av studieløpet blir valgfritt, er en naturlig følge av 
dette.  
Dessuten viser det manglende oppmøtet på forelesninger i Exphil i dag, den 
uforholdsmessige høye strykprosenten, og den politiske motstanden mot faget, 
at Exphil er demotiverende og unyttig for en god del studenter på UiO. Disse 
mener vi at ikke skal tvinges til å avlegge eksamen i faget. De mange studenter 
som ønsker et reformert Exphil, skal selvsagt ha et tilbud, som med en reform i 
innholdet blir styrket. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

7 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Exphil skal få et revidert pensum tilpasset hvert enkelt fakultet, i både etikk og 
vitenskapshistorie. 

Begrunnelse Exphils beskjedne størrelse (10 studiepoeng) har gjort at den ikke gir en 
tilfredsstillende framstilling av vitenskapshistorien. Faget hopper for eksempel 
fra Aristoteles til Descartes. Flere viktige tenkere innenfor de ulike filosofiske 
retningene er utelatt, for eksempel Kierkegaard i eksistensialismen. Studenter 
som forventer å få en forståelse av vitenskapshistorien blir møtt med et 
pensum av hull. Derfor må pensum endres til å gå i dybden av tenkere på et 
avgrenset filosofisk område. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Instilles avvist etter debatt i salen, man får heller aktivt stemme den inn 
 

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

8 Levert av Øystein Fossbråten Wennersgaard, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Honours programmert bør oppheves ved neste opptaksperiode 

Begrunnelse Honours programmet gir tilgang til at såkalte enere skal dyrkes for spesialisert 
forskning. Dette strider med det overordnede målet med høyere utdanning, 
som er at den brede befolkningen skal utdannes. Slik har kunnskap om 
samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. 
Det er fortsatt viktig å fremholde masseuniversitetet som et ideal. Det er lagt 
opp til veldig store ressurser til noen få studenter, som vil ta ressurser bort fra 
det helhetlige tilbudet. Opphevning av programmet ved neste opptaksperiode 
er derfor ønskelig. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Avvises til fordel for forslaget under 
 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 491 

9 Levert av Øystein Fossbråten Wennersgaard, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til honours programmet 

Begrunnelse Dette forslaget er intendert som et sekundær-forslag om ikke Det første vedtas 
Honours programmet gir tilgang til at såkalte enere skal dyrkes for spesialisert 
forskning. Dette strider med det overordnede målet med høyere utdanning, 
som er at den brede befolkningen skal utdannes. Slik har kunnskap om 
samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. 
Det er fortsatt viktig å fremholde masseuniversitetet som et ideal. Det er lagt 
opp til veldig store ressurser til noen få studenter, som vil ta ressurser bort fra 
det helhetlige tilbudet. Opphevning av programmet ved neste opptaksperiode 
er derfor ønskelig. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 502 

10 Levert av Vemund H. Jernsletten, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Fag som ikke anvender casting skal kommunisere dette på fagsiden. 

Begrunnelse Studenter bør bemyndiges til å ta beslutninger om egen studiehverdag. Dette 
forslaget gjør dette. Studentpolitikere vet at studenter kan ha hektiske perioder 
- det gjør også alle studentene i arbeid etter hvert som heltidsstudenten blir en 
døende rase. Da er det trygghet i å vite at en fortsatt kan følge med på 
forelesningsinnholdet, selv om en f.eks. må på møte under forelesningen. Det 
bør tilrettelegges for at studenten kan velge fag hvor casting finnes, og det å 
miste en time ikke er krise - dette valget kan ikke gjøres når en ikke vet om 
casting brukes eller ikke for fagene en søker på. (Det er lagt opp til at fag som 
*ikke* caster kommuniserer dette, for bedre insentivstruktur - forelesere som 
caster belastes ikke for dette, mens de som ikke gjør det møter et bittelite, 
positivt press mot å gjøre det.) 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 514 

11 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ingen obligatorisk undervisning før klokka 10.00, med mindre undervisningens 
natur gjør det helt nødvendig. 

Begrunnelse Forelesninger før 10 er unødvendig stress for både ansatte og studenter, og 
burde ikke være lov på det beste universitetet i verdens rikeste land. 
Undervisning kan påbegynnes før kl. 16, og vare utover kl. 16 om det er 
nødvendig. Hvorfor kan vi ikke innføre sekstimersdagen btw? 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 514 

12 Levert av Adrian Silva, SP-SU Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Undervisningsmateriale skal være tilgjengelig for studenter før undervisningen 
starter 

Begrunnelse Det hjelper studenter å forberede seg til forelesninger 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Ivaretatt ved linjenummer 507 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet  
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 520 

13 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Frem til tilbakemeldinger gis skriftlig, skal studenten ha rett til å dokumentere 
muntlig tilbakemelding og må gjøres kjent med denne rettigheten før 
tilbakemeldingen gis. 

Begrunnelse I dag er det vanlig å motta tilbakemelding på eksamen muntlig i enkelte 
fagmiljøer. Det er å forvente at påbud om skriftlig tilbakemeling kan ta tid å få 
på plass. Frem til da bør studenter kunne f.eks. gjøre opptak av 
tilbakemeldingen, slik at de kan gå gjennom den flere ganger dersom studenten 
vurderer å klage på vurderingen. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 533 

14 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentets øvrige politikk på området er definert i Politisk dokument 
om studiestart. 

Begrunnelse Når vi først har utfyllende dokumenter om et tema bør vi aktivt vise til den 
politikken. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 538 

15 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Kolliderende eksamen skal være gyldig grunn til utsatt eksamen. 

Begrunnelse Per i dag må studenten velge mellom to emner som har eksamen på samme 
dato og tid, da kolliderende eksamen ikke er gyldig grunn til utsatt eksamen. 
Dette mener vi er svært uheldig, da det begrenser studenters mulighet til å 
sette sammen sin grad slik de ønsker innenfor programmets rammer. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 541 

16 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Alle studieprogrammer med førsteårsstudenter på lavere grad skal ha en faglig 
ansatt mentor/veileder, som jobber spesifikt med overgangen til universitetet. 
Faglig mentor skal møte studenten minst én gang i semesteret første studieår 
og deretter være tilg 

Ny tekst UiO må starte pilotprosjekter med akademisk ansatte som mentorer for 
studenter for å finne et format som fungerer. Mentroprogrammet skal virke 
som en støtte for studenten og oppleves meingsfylt for både student og 
mentor. 

Begrunnelse Akademisk ansatte er en veldig unaturlig gruppe å be om å støtte studenter i 
overgangen fra VGS til høyere utdanning, da de ikke kan forventes å ha innsikt i 
hvordan hverdagen for en VGS-elev er. Denne modellen har vært prøvd ut 
tidligere, bl.a. ved Kjemisk institutt, og det fungerte ikke godt. Realistlista 
mener vi bør fokusere på å finne gode måter å organisere mentorordninger på 
heller enn å gjette på hva som kan fungere og kreve at det skal innføres for alle 
UiOs studenter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 



 
 

16 
 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 553 

17 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Alle 1000-emner skal gjøre det tydelig hva som forventes av studenten, og hva 
studenten kan vente av undervisere og emneansvarlig. Forventingsavklaringen 
skal være tilgjengelig på emnesiden. 

Begrunnelse Formålet med dette tiltaket er å gjøre det tydeligere for nye studenter hvilke 
læringsaktiviteter de forventes å drive på egen hånd, og hva formålet med 
organiserte læringsaktiviteter er. Dette kan lette overgangen til universitetet, 
og gi studenter nyttige verktøy for videre studier. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 553 

18 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO sentralt må gi studiestartnettverket ressurser til å etablere en database 
med ressurser for å kunne planlegge bedre studiestartuker med flere 
alkoholfrie og alkoholfokusfrie programposter. 

Begrunnelse Vi ser at urovekkende mange studenter opplever drikkepress i studiestart. Det 
er svært uheldig. SP har allerede mange gode tiltak i Politisk dokument om 
studiestart, og det er viktig at de underbygges av ressurser 
studiestartkoorinatorer lokalt på institutter og studieprogrammer kan bruke til 
å lage program med flere poster der alkohol ikke har en framtredende rolle. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 553 

19 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Alle studenter ved et studieprogram skal inviteres til  et seminar som skal ha til 
hensikt å etablere et godt psykososialt læringsmiljø tidlig i første semester. 

Begrunnelse Programseminarene MN-fakultetet arrangerer har en utrolig positiv effekt på 
læringsmiljøet, og bidrar til at de nye studentene danner et faglig fellesskap seg 
imellom veldig raskt. Realistlista mener alle studenter ved UiO bør få et 
liknende tilbud. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 554 

20 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studentopplevelsen 

Ny tekst Akademisk fellesskap 

Begrunnelse Studentopplevelsen omfatter utrolig mye mer enn underkapittelets innhold per 
nå - vi kunne like godt tatt hele kap 2 og endret tittel fra "utdanning" til 
"studentopplevelsen". Underkapittelet inneholder imidlertid mange gode 
punkter for å sikre at studentene inkluderes i det akademiske fellesskapet, som 
er et område UiO bør bli bedre på. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 572 

21 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Karrieresenteret skal involveres og inkluderes på alle fakulteter og institusjoner 

Begrunnelse Karrieresenteret må involveres for å senke terskelen 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 585 

22 Levert av Kari Anne Anderse, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Alle studenter skal ha et fysisk læringssenter de har en naturlig tilhørighet til. 

Begrunnelse Fysiske møteplasser for studenter innen et fagfelt har uvurdelig betydning for 
et godt miljø mellom studentene på tvers av årstrinn. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 590 

23 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må vie mer oppmerksomhet til å heve kvaliteten på det organisatoriske 
læringsmiljøet. 

Begrunnelse Gjennomgang av kvalitetssikringssystemet til UiO er forestående, og det er på 
tide at rammene rundt det faglige innholdet får et sårt trengt løft. Begrepet 
organisatorisk læringsmiljø gjelder forhold relatert til hvordan studiene er 
organisert, ulike studieadministrative systemer, struktur og organisering av 
arbeidet med læringsmiljø med mer. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 590 

24 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må drive aktivt kvalitetsarbeid for studieadministrative funksjoner. 

Begrunnelse I løpet av de siste årene har Realistlista blitt gjort oppmerksom på så mange 
tilfeller av uholdbar lang ventetid i forbindelse med forskjellige 
godkjenningssaker at vi mistenker problemet er strukturelt. Tidligere forsøk fra 
SP på å få gjennom tiltak for å forbedre situasjonen har ikke blitt tatt til følge, 
blant annet fordi UiO har hevdet at studenter ikke har rapportert inn tilfellene. 
Vi mener at UiO ikke tar rapporteringsbyrden selv vitner om et for dårlig 
kvalitetssikringssystem for studieadministrative funksjoner. Det må UiO 
utbedre. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 590 

25 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ingen saker som mottas av studieadministrative funksjoner skal stå uløst i mer 
enn to måneder. Avvik skal rapporteres. 

Begrunnelse Vi mener UiO må ha en absolutt maksgrense på hvor lang tid 
studieadministrative funksjoner kan bruke på å håndtere saker som sendes inn 
av studenter. Rapporteringen skal sikre at UiO selv blir klar over feks hvilke type 
saker som rutinemessig tar lang tid, hvilke studieavdelinger som trenger mer 
ressurser etc slik at alle studenter ved UiO kan oppleve forsvarlig behandligstid 
på henvendelser. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 590 

26 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ventilasjonssystemet må få utvidet funksjonstid slik at det ikke skrus av når den 
ordinære åpningstiden løper ut. I tillegg må anlegget renses oftere. Dette er for 
å sikre bedre inneklima. 

Begrunnelse Det er helt bak mål at Eiendsomsavdelingen skrur av ventilasjonssystemet 
(hvert fall på enkelte lesesaler) når den ordinære åpningstiden løper ut. Mange 
studenter leser til utover kvelden, og dårlig inneklima fører til hodepine og 
lavere produksjon hos studentene. I tillegg til at ventilasjonsanlegget må få 
utvidet funksjonstid, må anlegget renses oftere. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse Pågående prosess om sentralisering og lengre åpningstider på gang i samarbeid 
med EA, som ivaretar intensjonen. Se orientering fra tidligere AU 
 

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 591 

27 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal komme forsøksordning på terapihund i eksamensperioden høsten 
2019 eller våren 2020 

Begrunnelse Som de fleste vet, viste SHOT-undersøkelsen oss at 1 av 3 studenter sliter med 
ensomhet. Mange studenter sliter i tillegg med stress og angst i og rundt 
eksamen. Vi i Gjestelista mener at SiO/UiO må tilrettelegge for at det kan gå 
rundt terapihunder på Campus i eksamenstiden, som kan roe ned stressa 
studenter (og ansatte). 
 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 598 

28 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og 
etnisiteter, samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert. 
 

Ny tekst Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og 
etnisiteter, samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert. 
Mindre Platon, mer Dalai Lama. Det må også være mer fokus på fred, kjærlighet 
og oppdatert pensum 

Begrunnelse Det må være mer fokus på de områdene endringsforslaget peker på. Det er 
viktig for at universitetet får studentene til å bli den beste versjonen av seg selv. 
Derfor må det bli med peace and love i pensum på et høyere åndelig nivå 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 598 

29 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og 
etnisiteter, samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert. 
 

Ny tekst Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og 
etnisiteter, samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert, så 
lenge fagansvarlig for emnet ikke vurderer en slik kvotering til å gå utover den 
faglige kvaliteten. 

Begrunnelse I hensynet mellom faglig kvalitet på den ene siden, og bred representasjon på 
den andre siden, burde hensynet til faglig kvalitet veie tyngst der det er 
konflikt. Moderat kvotering, ikke radikal kvotering, burde etterstrebes. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse RedKom er av oppfattelsen at tillegget er ivaretatt av prinsippet om akadmisk 
frihet under 1. Grunnprinsipper 
 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 602 

30 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

602 

Ny tekst 629 

Begrunnelse Punktet "Open Access-tidsskrifter skal være standard for publisering og pensum 
på UiO." hører i mye større grad hjemme under "forskning" enn "pensum". 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 604 

31 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Litteraturstudenter skal få muligheten til å analysere tekster av Snoop Dogg. 

Begrunnelse Snoop Dogg er nok en større tenker enn mange tror, men for å kunne leve av å 
tenke måtte nok vår venn Snoop lage musikk ut av det. Og han slo gjennom. Litt 
som bob dylan, og han fikk nettopp nobels litteraturpris. Og har har jo hatt et 
eget fordypningsemne!! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse RedKom opplyser om at dette sentimentet bør rettes mot det aktuelle 
fagutvalg. 
 

VEDTAK Avvist 

 



 
 

23 
 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 613 

32 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser bør ikke 
behøve å søke hvert semester for tilrettelagt eksamen. 

Begrunnelse Denne praksisen varierer fra fakultet til fakultet, men på enkelte fakulteter må 
studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser søke hvert 
semester for tilrettelagt eksamen. Når man har en permanent  eller vedvarende 
funksjonsnedsettelse er dette unødvendig, og dette gjør at de som allerede har 
en ekstra belastning i verste fall må bruke ekstra tid og energi på å søke flere 
ganger gjennom studieløpet sitt. Dette er unødvendig, og en engangsinnvilgelse 
for tilrettelagt eksamen til elever med permanente eller vedvarende 
funksjonsnedsettelser bør være standard for hele UiOs virksomhet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 613 

33 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal være synsmarkering på trapper for svaksynte ved UiOs bygg. 

Begrunnelse UiOs bygninger må tilrettelegges bedre for svaksynte. Trapper kan være 
utfordrende, og det skal være synsmarkering på alle trapper slik at svaksynte 
ikke skal få en unødvendig belastning ved bruk av disse. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 614 

34 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Forskning, innovasjon og formidling 

Ny tekst Forskning, formidling, innovasjon 

Begrunnelse For at det skal gi mening når man leser og innovasjonskapittelet kommer på 
slutten (se tilleggsforslag) 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 618 

35 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Alle egenproduserte kompendier må kvalitetssikres av fagfeller. 

Begrunnelse Egenproduserte kompendier er ikke gjennom forlagenes 
kvalitetssikringssystemer. Det er viktig at UiO sikrer at alt læringsmateriell er av 
høy kvalitet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 630 

36 Levert av Magnus Bangum, Liberal liste (LL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Forby dyreforsøk inne forskning 

Begrunnelse Det er uetisk 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 
Dissens 

Redegjørelse  
Mideretallsdissens bestående av én person. 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 624 

37 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Dyreforsøk må unngås der det finnes andre alternativer. 

Ny tekst UiO må følge de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjene for dyreforsøk 
som fastsatt av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og 
teknologi (NENT). 

Begrunnelse Punktet som det står i dag er ufattelig mye svakere enn gjeldende regelverk og 
retningslinjer. Det fremstår som om SP er for en oppmykning av regelverket. 
Det mener vi må rettes på. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 628 

38 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

NENT 

Ny tekst den forskningsetiske komité med ansvar for fagområdet/ne avtalen dekker. 

Begrunnelse NENT er forskningsetisk komité med ansvar for naturfaglige og teknologiske 
fagfelt. Det finnes egne forskningsetiske komiteer for andre fagfelt, f.eks. REK 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 630 

39 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må implementere en ordning for samarbeid og kompensasjon med 
utenlandske universiteter og forskere som kan utføre feltarbeid og annet arbeid 
på vegne av UiO og UiOs ansatte slik at arbeidet kan utføres uten stor 
reisevirksomhet. 

Begrunnelse For å begrense reisevirksomheten må UiO implementere en ordning for 
kompensasjon og samarbeid med utenlandske universiteter og forskere. Dette 
vil både være klimavennlig og kan være økonomisk lønnsomt for universitetet 
da ansatte slipper reiseutgifter, overnatting osv. Lavere satser i utlandet vil også 
kunne være økonomisk gunstig. Samtidig vil man kunne få utøvet forskning på 
tvers av geografiske områder, uten klimabelastningen. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 636 

40 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 3.3 Innovasjon 

Begrunnelse Når overskriften på kapittelet også inkluderer innovasjon og de to andre 
temaene har egne kapitler, må nesten innovasjon få et eget kapittel også. UiO 
har potensiale til å gjøre mye kult her som kan komme studentene til gode! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 625 

41 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

625 

Ny tekst 636 

Begrunnelse Punktet handler om innovasjon, og bør flyttes til rett underkapittel. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 636 

42 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst  

Begrunnelse I møte med samtidas og framtidas utfordringer trenger vi å jobbe langt mer 
tverrfaglig enn tidligere. UiO må være i front i nyskapende 
problemløsningsarbeid, og sette studentene i stand og i posisjon til å bidra til å 
bedre samfunnet. Oslo Bystudio er et samarbeid mellom UiO, OsloMet, BI og 
Oslo Kommune der studenter får bryne seg på utfordringer kommunen ønsker 
løst. Det er en god mulighet til å prøve ut fagkunnskapene sine og å utvikle 
samarbeidsferdigheter, samtidig som man jobber fram nye løsninger sammen. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse  

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 636 

43 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Emner som setter studenter i stand til å utvikle og realisere egne idéer skal 
gjøres mer kjent på studieprogramsnivå. 

Begrunnelse For at studenter skal kunne drive med innovasjon, trenger de kjennskap til alt 
fra patentlov til hvordan man skaffer finansiering. Innovasjon kan skje innenfor 
alle fagfelt, og studenter som ønsker det bør gjøres klar over at de har mulighet 
til å ta emner som gjør det lettere å drive med innovasjon og potensielt starte 
opp egne virksomheter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 643 

44 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

gjerne i regi av UiO: Energi 

Ny tekst gjerne i tett samarbeid med UiO: Energi. 

Begrunnelse UiOs satsinger har ikke nok ressurser tilknyttet satsingen til å kunne ha ansvar 
for emner eller for studieprogram. Å be dem om å ha ansvar for et emne vil 
være å binde opp alle ressursene til å drive det ene emnet. Satsingene kan 
imidlertid være viktige støttestillere for instituttene, som er enhetene som har 
kapasitet til å ha ansvar for emner. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 644 

45 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO bør snakke mye og åpent om hvilke tiltak de gjør for klimaet overfor andre 
universiteter og samfunnet, og lære av samfunnet og de universitetene som 
kutter utslipp på andre måter enn dem selv. 

Begrunnelse For at vi skal løse utfordringene vi står overfor er samarbeid og kommunikasjon 
viktig. Vi må bli flinkere på å snakke i offentligheten om hva vi gjør, og lære av 
andre. Ved å dele erfaringer og involvere flere, kan vi finne smartere og mer 
effektive løsninger. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 654 

46 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

bygg 

Ny tekst nybygg 

Begrunnelse Etter alt vi kan finne av informasjon er BREEAM-sertifiseringen kun for nye 
byggprosjekter, og det finnes ikke strukturer for å ettersertifisere allerede 
oppsatte bygg. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse RL ønsker selv å trekke, men strek var satt 
 

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 663 

47 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal ha som mål å begrense innkjøp når det ikke er strengt nødvendig. 
Gjenbruk og reparasjon skal gis prioritet. 

Begrunnelse Norges overforbruksdag er 12. April. Det tilsier at hvis hvert menneske levde 
som nordmenn ville vi trengt over 3 jordkloder. Matten går ikke opp, og 
forbruket vårt er ikke bærekraftig. UiO må bli flinkere på å gjenbruke og 
reparere gjenstander framfor å kaste og kjøpe nytt. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 663 

48 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal kartlegge all bruk av produkter som bidrar til avskoging og ødeleggelse 
av sårbare naturområder i verden. Disse produktene skal være faset ut innen 
2021. 

Begrunnelse Mange av verdens viktigste naturområder er under stort press fra avskoging og 
annen ressursutnyttelse som ikke er bærekraftig, og i verste fall kan føre til 
kollaps av økosystemer og leveområder. Mange produkter vi bruker i Norge 
bidrar til denne utviklingen. UiO må ta sitt ansvar for innkjøp som er relatert til 
denne naturødeleggelsen ved å kartlegge hva slags produkter som bidrar til 
dette i UiOs regi, og så fase de ut innen 2021. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 663 

49 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst  
UiO skal kartlegge all bruk av produkter som bidrar til avskoging og ødeleggelse 
av sårbare naturområder i verden. Disse produktene skal fases ut. 

Begrunnelse Forslaget til GL er godt, men 2021 er for tidlig. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 666 

50 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

UiO må halvere utslipp fra flyreiser innen 2025. 

Ny tekst UiOs utslipp fra flyreiser skal kuttes med 70% innen 2026. 10% neste år, så 12% 
hvert år etter. 

Begrunnelse Verden står overfor store klimaendringer som vil forandre hvordan mennesker 
lever livene sine. For å ta sin del av ansvaret overfor denne problemstillingen, 
må UiO ta en grundig gjennomgang og kutte en stor del av sine flyreiser. En 
gradvis nedtrapping med 10% reduksjon i 2020, for så 12% de neste årene bør 
være en realistisk og nødvendig målsetning for UiOs virksomhet. UiO bør 
kartlegge reisene sine og veie opp de som er strengt nødvendige, og kutte 
reiser som er overflødiske eller mindre viktige. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse  

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 666 

51 Levert av RedKom Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

UiO må halvere utslipp fra flyreiser innen 2025. 

Ny tekst UiOs utslipp fra flyreiser skal kuttes med 70 prosent innen 2026. 10 
prosentpoeng neste år, så 12 prosentpoeng hvert år fra 2019-nivå. 

Begrunnelse RedKom har fremmet et omforent forslag som har korrekt begrepsbruk hva 
gjelder prosent vs. prosentpoeng. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse RedKom er av oppfattelsen at målet som er satt er på tålegrensen til hvor 
ambisiøse man kan være på UiOs vegne innen temaet samtidig som man 
muliggjør et samarbeidsklima 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 674 

52 Levert av Sindre Høllesli, Moderat liste (ML) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Det skal ikke være gratis å parkere på UiO sine områder, med unntak av HC-
parkering. 

Ny tekst Det skal ikke være gratis for andre enn ansatte og studenter med særlige behov 
å parkere på UiO sine områder, med unntak av HC-parkering. 

Begrunnelse UiO bør legge til rette for ansatte og studenter med særskilte behov for å 
forenkle hverdagen deres. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 679 

53 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studenter må kunne benytte seg av ladeplasser beregnet på ansatte etter kl 15. 

Begrunnelse Det finnes utrolig sterke incentiver for at studenter skal bruke kollektivtrafikk 
når de pendler inn til UiO. Det finnes imidlertid flere steder i omkringliggende 
kommuner der pendling via kollektivt tar uforholdsmessig lang tid, og for 
studenter som pendler fra disse stedene og dessverre er avhengige av å kunne 
kjøre, må det være bedre muligheter for å i det minste kunne velge elbil. Om de 
kan lade etter kl 15 blir elbil en reell mulighet for flere studenter som allerede 
er avhengig av bil for å kunne komme seg til UiO. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 
Dissens 

Redegjørelse  
Mideretallsdissens bestående av to personer. 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 680 

54 Levert av Ronja Gulbrandsen, Venstrealliansen (VA) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må legges tilrette for mer funksjonelle leseplasser og sosiale møteplasser 
på grønne områder på campus. 

Begrunnelse Vi ønsker at studentene skal kunne benytte seg av grønne områder og 
uteområder på campus til å kunne lese og ta pauser. Vi ønsker flere benker og 
bord, hangout-plasser og mye mer slik at det er enklere å kunne sitte ute for 
studentene. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 685 

55 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

ikke kaste mat i egen virksomhet. 

Ny tekst kontinuerlig arbeide for å redusere matsvinn. Spiselig mat skal ikke kastes. 

Begrunnelse Det er en selvmotsigelse å kreve variert tilbud samtidig som ingen mat skal 
kastes. Om mat har blitt dårlig, feks ved strømbrudd, MÅ den kastes. Vi kan 
selvsagt be om at mat som ikke er spiselig lenger skal komposteres - heldigvis 
har Oslo kommune matsortering, og matavfall blir til kompost og biodrivstoff. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 691 

56 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vegetarmat skal være utgangspunktet ved bestilling av catering 

Ny tekst  

Begrunnelse Det er allerede foreslått vedtatt at det skal være et fullgodt vegetariansk og 
vegansk alternativ. Dette ivaretar hensynet til miljø og valgfrihet blant 
studentene godt nok. Å la vegetarmat være utgangspunktet ved bestilling av 
catering tar ikke hensyn til det store flertallet av ikke-vegetarianere og kan 
begrense cateringtilbudet slik at det blir dyrere og av lavere kvalitet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 692 

57 Levert av Sindre Høllesli, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vegetarmat skal være standard ved alle kantiner på UiO. 

Ny tekst  

Begrunnelse Å sette vegetarmat som standard ved alle kantiner på UiO setter ikke hensyn til 
det store flertall av ikke-vegetarianere på UiO. Forslaget kan føre til at tilbudet 
blir dyrere. Forøvrig burde et slikt forslag stilles til Velferdstinget, ikke 
Studentparlamentet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 694 

58 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

blant annet ved å la 50% av gresset gro. 

Ny tekst blant annet ved å dedikere 50 % av plenarealet til utmagringsprosjektet for 
etablering av blomstereng. Campus skal beplantes med pollinatorvennlige 
planter. Gamle trær skal få stå med mindre de utgjør et betydelig 
risikoelement. 

Begrunnelse Å la gresset gro er ikke det beste virkemiddelet for å fremme biodiversitet. 
Aktiv utmagring vil føre til raskere etablering av blomsterenger. Enger og 
pollinatorvennlige planter er viktige tiltak for å sikre mangfold av pollineredne 
insekter, og å la gamle trær stå gir flere insekter og sopper. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 697 

59 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal ikke være en gjennomfartsåre for biler, og det skal iverksettes forbud 
mot gjennomkjøring for kjøretøy uten dispensasjon. Tillatelse for kjøring skal gis 
til leveranser, ansatte, studenter og annen reisevirksomhet som er nødvendig 
for UiO. 

Begrunnelse Dette vil skape mindre støy, forurensning og en tryggere og mer behagelig 
hverdag for de som oppholder seg ved UiO. UiO må i samarbeid med Oslo 
kommune finne en løsning for dette. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 697 

60 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO bør opprette et reparasjonsverksted for alt fra klær til elektronikk som kan 
brukes av ansatte og studenter. 

Begrunnelse Vi kan alle bli bedre på gjenbruk og reparasjon, og et reparasjonsverksted kan 
bidra til å gjøre dette lettere, samt at det både kan være miljøvennlig og skape 
sosiale møteplasser. Vi har allerede sett at sykkelverkstedet er en suksess, og 
denne ordningen bør enten bli utvidet eller så bør det bli opprettet et separat 
verksted til reparasjon av andre type gjenstander som for eksempel klær og 
elektronikk. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 697 

61 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må installere glass -og metallresirkuleringskasser på hovedbygninger på 
alle fakulteter. 

Begrunnelse Jevnt over er resirkuleringstilbudet på UiO godt, og på hovedbygninger på alle 
fakultet er det mat, plast, rest, -og papiravfall. Dette må utvides til glass -og 
metallavfall, sett at mange studenter bruker produkter med glass -og 
metallemballasje på campus. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 697 

62 Levert av Axel Klanderud, Grønn liste (GL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet skal ikke servere kjøtt ved sine arrangementer. 

Begrunnelse Uavhengig av hvor kjøttet kommer fra, etterlater kjøtt seg et stort fotavtrykk 
når det kommer til klimagasser. Studentparlamentet bør gå foran med å vedta 
dette, og det vil sende et signal til resten av universitetet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 700 

63 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst etnisitet, hudfarge, funksjonsevne 

Begrunnelse Om vi først skal ramse opp bør vi inkludere flere identitetsmarkører som kan 
være grunnlag for diskriminering 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 706 

64 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Kjønnspoeng eller kvoter bør innføres på studier med over 70 % representasjon 
av ett kjønn over tid. 

Ny tekst  

Begrunnelse Forslaget vil begrense valgfriheten til studenter som skal velge sitt studieløp, 
ved å diskriminere dem på bakgrunn av kjønn. Det er bedre å bruke andre 
virkemidler til å promotore kjønnsmangfold enn å stenge hardtarbeidende 
studenter ute fordi de ikke har "riktig" kjønn. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 



 
 

38 
 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 708 

65 Levert av Sindre Høllesli, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Faste, hele stillinger skal være normen på UiO 

Ny tekst  

Begrunnelse Deltidsstillinger er et godt alternativ for studenter, som ofte ikke kan jobbe 
heltid. I tillegg er midlertidige stillinger en meget god mulighet til å vise seg 
frem, slik at arbeidsgivere kan gi arbeidstakere som ellers ville strevd med å 
komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til dette. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 715 

66 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

UiO må ta i bruk «hen» som kjønnspronomen. 

Ny tekst UiO skal bruke «vedkommende» som kjønnsnøytralt pronomen. 

Begrunnelse Det norske språket har allerede et kjønnsnøytralt pronomen: "vedkommende". 
La oss gi dette ordet en renessanse! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 723 

67 Levert av Ezgi Kutal, Venstrealliansen (VA) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

endra fra "tilrettelegging" 

Ny tekst Studieprogrammene må være inkluderende ovenfor studenter med 
minoritetsbakgrunn 

Begrunnelse "Tilrettelegging" i denne sammenhengen kan oppleves marginaliserende og 
fremmedgjørende, ordet "inkluderende" setter ikke et stort skille mellom 
majoritets og minoritetsbakgrunn 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 727 

68 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må installere ståpulter på alle større forelesningssaler 

Begrunnelse Det er viktig at UiO legger til rette for mennesker med funksjonshemming. Mye 
er allerede gjort, særlig for rullestolbrukere, men enkelte tiltak mangler. Etter 
tilbakemeldinger fra studenter, er det grunn til å si at det er et problem at 
forelesningssaler ikke er godt nok tilrettelagt for mennesker med ryggplager 
som ikke kan sitte i lengre perioder. For å tilrettelegge, og tillate at alle 
studenter har mulighet til å dra på forelesning, burde alle forelesningssaler 
installere minst en ståpult. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 731 

69 Levert av Ronja Gulbrandsen, Venstrealliansen (VA) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Alle nye studenter skal informeres om UiOs varslingssystem for læringsmiljø 
tidlig i første semester. 

Ny tekst Alle studenter skal informeres om UiOs varslingssystem for læringsmiljø ved 
oppstart av alle emner. 

Begrunnelse Studenter skal ikke være avhengig av å være nye eller heltidstudenter for å få 
informasjon om varslingssystemet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 751 

70 Levert av Katja Busuttil, Liberal liste (LL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

stryke hele punktet 

Ny tekst  

Begrunnelse lite hensiktsmessig å ha et slikt punkt: EU og USA og andre land bryter 
folkeretten. dette vil gå utover kunnskapsutveksling og tilbud som utveksling. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 797 

71 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Sikre fortsatt samarbeid med universiteter i Storbritannia om utveksling etter 
Brexit. Beholde Erasmusstipendet for studenter som vil til Storbritannia. 

Begrunnelse Dersom Storbritannia trår ut av EU med en hard Brexit vil det skape stor 
usikkerhet rundt samarbeidet med EU -og EØS-land. Framtiden til avtaler som 
allerede er på plass, når det gjelder økonomi, lovgivning og utdanning, kan stå i 
fare. Storbritannia er et svært attraktivt mål for studenter på UiO som vil på 
utveksling. Derfor må Studentparlamentet jobbe for å sikre at vi studenter 
fortsatt kan dra dit også etter Brexit på samme gode vilkår. Erasmusordningen 
er sentral, og viktig å bevare i dette arbeidet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 799 

72 Levert av Ronja Gulbrandsen, Venstrealliansen (VA) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studenter skal ha tilgang på ulike typer gratis prevensjonsmidler, 
sanitærprodukter, samt veiledning ved spørsmål om reproduktiv og seksuell 
helse. 

Begrunnelse Nytt punkt. Studenter har presset økonomi, og prevensjonsmidler kan være 
dyrt og omfattende å både få informasjon om, men også skaffe.  I tillegg så er 
dette et ansvar som veldig ofte faller på kvinnelig studenter. Det er derfor en 
avgift som skaper en skjevhet i samfunnet der ett kjønn veldig ofte må ta 
byrden økonomisk og fysisk for reproduktiv helse. Derfor burde alle studenter 
få tilbud om gratis prevensjonsmidler, også de hormonelle, i tillegg til å ha 
tilgang på gratis sanitærprodukter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 800 

73 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

jobbe 

Ny tekst samarbeide med Velferdstinget i Oslo og Akershus og de øvrige 
studentdemokratiene i byen 

Begrunnelse Dersom SPUiO skal påta seg dette, MÅ arbeidet gjøres i samarbeid med VTOA, 
og aller helst med SPOMU og SBIO + de andre studentdemokratiene. Vi har mye 
å vinne på å samarbeide med de nevnte aktørene. Vi må være bevisste på at 
UiO er én av 30 institusjoner som er tilknyttet SiO, og at UiO utgjør 30 000 av ca 
80 000 studenter i Oslo. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 800 

74 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

SiO, 

Ny tekst  

Begrunnelse Velferdstinget er allerede studentenes talerør opp mot SiO. Det er naturlig at 
SPUiO har dialog med SiO i saker som er spesifikke for UiO, men VT er naturlig 
talerør i saker som når bredere. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 802 

75 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

, med mål om maks 1 ukes ventetid for rådgivning og maksimum 2 ukers 
ventetid for time hos spesialist 

Ny tekst  

Begrunnelse Velferdstinget har allerede vedtatt grenser for disse tjenestene, og VTAU holdes 
kontinuerlig underrettet. Dette er ikke noe SPUiO trenger å vedta detaljert 
politikk på. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 



 
 

42 
 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 812 

76 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

3000 

Ny tekst 4000 

Begrunnelse Her må SP velge om vi vil stå på linje med VT eller NSO. NSO krever 3000 boliger 
i året, VT har høynet kravet til 4000 fordi byggetakten har vært lavere enn 3000 
i mange år etter at NSO framsatte #studentkravet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 814 

77 Levert av Sindre Høllesli, Moderat liste (ML) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, utvides til 12 måneder 
og økes slik at studentene kommer over fattigdomsgrensen 

Ny tekst Studiestøtten må økes for de studentene som risikerer å falle under 
fattigdomsgrensen. 
 

Begrunnelse Ikke alle studenter har behov for så høy støtte. Det bør også være incentiver for 
studenter å komme inn på arbeidsmarkedet, siden dette hjelper med å få seg 
en jobb etter studiene. Vi ønsker å omprioritere, slik at de som behøver høy 
støtte kan få dette. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 816 

78 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet er imot regjeringens endring av stipendordningen og 
mener denne må reverseres. 

Ny tekst  

Begrunnelse Det er bra at det finnes øknomiske incentiver til å fullføre en grad. Omtrent en 
tredjedel av studenter studerer uten å fullføre graden sin, og regjeringens 
stipendordning er en glimrende måte å endre denne trenden. Dessuten er 
støtteordningen selv om du ikke fullfører graden fortsatt meget god, ettersom 
de gunstige vilkårene for lånet fra lånekassen består, altså ingen renter før man 
er ferdig med studier, og kun 2 % rente etterpå. Dessuten blir fremdeles 25 % 
av til stipend så lenge man tar studiepoeng. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist  

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 818 

79 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

stryke hele punktet 

Ny tekst  

Begrunnelse Vanskelig å gjennomføre, det slår feil. Dette vil dessuten være motvirkende for 
byer med høyere utdanningsinstitusjoner og liten befolkning som har et presset 
boligmarked. Da er det bedre å fokusere på økt studiestøtte generelt 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 820 

80 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Det må innføres en dekkende yrkesskadeforsikring for studenter 

Ny tekst "Det må innføres en yrkesskadeforsikring som er tilpasset studenter" 

Begrunnelse Bedre formuleringen redaksjonelt 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 821 

81 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Det offentlige skal sørge for at dekningsgraden på studentboliger i Oslo er på 
minst 25 %. 

Ny tekst  

Begrunnelse VT har allerede utfyllende politikk på området, og det er bedre at SP gir VT 
spillerom til å kommunisere den politikken som er felles for SiO-studenter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse Prosentandelen som nevnes i punktet er ikke den samme som VT har vedtatt. 
RedKom anser det slik at SPAU har mandat til å arbeide for flere studentboliger, 
siden SPP uansett kommer til å inneholde et punkt om bygging av 3000 eller 
4000 studentboliger årlig 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 827 

82 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet skal samarbeide med Det Norske Studentersamfund for å 
styrke studentkulturen og studentforeningene i Oslo. 

Ny tekst Studentparlamentet skal samarbeide med relevante aktører for å styrke 
studentkulturen og studentfrivilligheten ved UiO. 

Begrunnelse SP må også samarbeide med øvrige foreninger, UiO, UiOs eiendomsavdeling, 
SiO Foreninger, kommunen, VTOA ++ for å kunne styrke studentkulturen og -
frivilligheten, ikke bare DNS. VT har ansvar for hele Oslo, SPUiO har ansvar for 
UiO spesielt. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje  

83 Levert av RedKom Type  

 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet skal samarbeide med Det Norske Studentersamfund for å 
styrke studentkulturen og studentforeningene i Oslo. 

Ny tekst Studentparlamentet skal samarbeide med Det Norske Studentersamfund og 
andre relevante aktører for å styrke studentkulturen og studentfrivilligheten 
ved UiO. 

Begrunnelse RedKom fremmer et omforent forslag som nevner DNS spesifikt men allikevel 
inkluderer øvrige aktører 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
82 ble 
vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 829 

84 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Øvre aldersgrense på studentrabatt på kollektivtransport skal økes til 35 år. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er Velferdstingets bord. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 832 

85 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

utenfor campus, 

Ny tekst  

Begrunnelse Vi vil jo selvsagt ha bysykkelstativer i nærheten av byggene på campus også. Å 
stryke disse ordene åpner for at SPAU kan jobbe for bysykler f.eks. ved VEV! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 



 
 

46 
 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 832 

86 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

studentrelaterte bygninger utenfor campus, inkludert studentbyene 

Ny tekst UiOs undervisnings- og forskningsbygg. 

Begrunnelse Med denne endringen omfatter punktet ikke noe VT allered arbeider for. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 834 

87 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Kollektivtilbudet for studenter skal legges på samme prisnivå som for honnører. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er Velferdstingets bord 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 835 

88 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Kollektivtilbudet må forbedres til bydeler med lavere boligpriser for å gjøre det 
mer attraktivt og anvendelig for studenter. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er Velferdstingets bord. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 835 

89 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må opprettes direkte morgen-busslinjer mellom Blindern og områder hvor 
det bor mange studenter (Bjølsen, Grünerløkka etc.) 

Begrunnelse Fordi det er bra for studentene, men også for øvrige osloboere da dette vil 
avlaste kollektivsystemet generelt. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 841 

90 Levert av Frida Rasmussen, A-lista (AL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

drevet av Det Norske Studentersamfund 

Ny tekst  

Begrunnelse Vi skal ikke bestemme hva DNS skal gjøre og vi skal heller ikke utelukke andre 
aktører 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 843 

91 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Det må utarbeides en helhetlig plan for lokaler og finansiering av 
studentkulturen og foreningslivet i Oslo. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er Velferdstingets bord. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Ved voteringer over endringsforslag 92 var det stemmelikhet i salen. Christen Andreas Orvin 

Wroldsen, leder av Studentparlamentet, ble tildelt stemmerett ved voteringen over forslag 92, jfr. 

Studentparlamentets vedtekter § 7-2. 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 847 

92 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Oslo bysykkel må tilby rabatt for studenter. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er Velferstingets bord 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 848 

93 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studenter skal ha et tannlegetilbud til redusert pris tilsvarende 25% av 
offentlige takster. 

Ny tekst  

Begrunnelse SPUiO bør ikke ha politikk på feltet som strider med VTs politikk. Aller helst bør 
vi la VT ha ansvar for politikken på dette området. Om dere mener at SP 
absolutt må mene noe om tannhelse, se RLs andre forslag som foresår å vedta 
akkurat det VT har vedtatt. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 848 

94 Levert av Realistlista, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studenter skal ha et tannlegetilbud til redusert pris tilsvarende 25% av 
offentlige takster. 

Ny tekst Studenter skal være en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven 
og en del av det fylkeskommunale tilbudet. Det skal i det minste delvis 
finansieres offentlig. 

Begrunnelse SPUiO bør ikke ha politikk på feltet som strider med VTs politikk. Aller helst bør 
vi la VT ha ansvar for politikken på dette området, men om vi først skal mene 
noe bør vi mene det samme som VT. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

95 Levert av Sindre Høllesli, Moderat liste (ML) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studenter skal opptjene statlige pensjonspoeng ved å studere der 30 
studiepoeng per semester tilsvarer en fulltidsjobb. 

Ny tekst  

Begrunnelse I fremtiden kommer vi til å ha en høyere pensjonsalder. Det bør være incentiver 
for å komme seg i arbeid, heller enn å studere til man når en urimelig høy alder. 
Arbeidstakere bidrar på en annen måte til pensjonskassen vår enn studenter 
kan gjøre, og forslaget finnes dermed urimelig og uansvarlig fra vårt henseende. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

96 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal etablere ForVei eller et annet samtaletilbud på alle fakulteter. 

Begrunnelse ForVei (Forberedende veiledning) er et samtaletilbud for alle studenter ved 
MN-fakultetet. Det fokuserer på trivsel, mestring og tilhørighet framfor faglig 
veiledning, og alle studenter blir invitert til samtale i løpet av første studieår. 
Studenter har mulighet til å booke samtale med de to rådgiverne når som helst. 
Tilbudet er en utrolig god støtte å ha for studenter, og invitasjonen som rettes 
mot alle studenter senker terskelen betydelig. Rådgiverne i ForVei er forøvrig 
utmerkede ressurspersoner under f.eks. planlegging av studiestart og 
programseminar. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

97 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal fortsette å tilrettelegge for studentsamskipnadens tilstedeværelse på 
campus. 

Begrunnelse Merk at dette er et prinsipielt punkt som kun sier at UiO skal gjøre så SiO kan 
være på campus. Punktet tar ikke stilling til debatten om ""SiO-monopolet"" , 
men tydeliggjør at SPUiO ønsker at SiO skal ha en tilstedeværelse på campus. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

98 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må i samarbeid med aktører som f.eks. Karrieresenteret og de store 
fagforeningene på universitetet sørge for at studentene gjøres bevisst på sine 
rettigheter i arbeidslivet. Dette gjelder særskilt internasjonale studenter. 

Begrunnelse UiO står i en særskilt posisjon for å kunne øke studentenes bevissthet rundt 
denne tematikken. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

99 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må tilrettelegge for at serveringstilbud på campus kan holde åpent lenger i 
eksamensperiodene. 

Begrunnelse I dag er UiOs eiendomsavdeling bremseklossen for at dette skjer. Vi har sett at 
dette har vært tilfellet over to år. Dette punktet gir SPUiO mulighet til å legge 
press på UiO for å få fortgang i EAs prosesser vedrørende ekstra ren- og 
vakthold i periodene det gjelder. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 849 

100 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studenter bør ha tilgang på enkle kjøkkenfaciliteter som vannkoker, 
mikrobølgeovn og kjøleskap på campus. Læringsarealer skal ha et tekjøkken 
tilknyttet. 

Begrunnelse Muligheten til å oppbevare litt mat på campus er kostnadsbesparende. Bare det 
å få tilgang på varmt vann til å lage kaffe eller te vil være et tilbud som settes 
pris på av studenter. Å ha dette og et spiseareale tilknyttet et læringsareal er et 
enkelt men utrolig effektivt tiltak for å skape et godt psykososialt læringsmiljø 
blant studentene som benytter seg av læringsarealet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 851 

101 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat liste (ML) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet vil be SiO-styret selge seg ut av enkelte kantinene sine. 
Kantinene som skal selges ut skal utpekes i samarbeid med studentparlamentet 
og SiO-styret, med eventuell faglig ekstern hjelp. Deretter vil vi åpne for at en 
privat aktør som le 

Begrunnelse Tilbudet i SiO-kantinene er både dyrt og har en lav kvalitet. Studentparlamentet 
ønsker å forbedre mattilbudet til studentene for å åpne for flere private 
aktører, og at SiO selger seg ut av enkelte av kantinene de nå driver. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 856 

102 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studenters samlede stemme skal telle minst like mye som ansattes samlede 
stemme i rektorvalg. 

Ny tekst Ved rektorvalg skal alle grupper stemmer telle likt, dvs. ⅓ hver. 

Begrunnelse Det finnes tre grupper stemmeberettigede ved rektorvalg: Akademisk ansatte, 
teknisk-administrativt ansatte og studenter. I dag har akademisk ansatte en 
svært høy vekting i rektorvalget. Realistlista mener at dersom stemmene til 
gruppene vektes likt, er det et bedre alternativ enn dagens ordning òg mer 
tydelig i formuleringen enn forslaget til AU. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 856 

103 Levert av RedKom Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studenters samlede stemme skal telle minst like mye som ansattes samlede 
stemme i rektorvalg. 

Ny tekst Studenters samlede stemme skal telle ⅓ av de samlede stemmene ved valg på 
UiO. 

Begrunnelse Omforent forslag som spesifiserer vektingen vi ønsker at studentene skal ha. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 857 

104 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Blindern 

Ny tekst universitetet 

Begrunnelse UiO har flere campus enn Blindern. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 837 

105 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

837 

Ny tekst 553 

Begrunnelse Flytte til studiestart, da dette spesifikt handler om mottak av nye studenter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 859 

106 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst ved universitetet 

Begrunnelse legge til slik at det står "bistå studentforeninger ved universitetet". SPUiO skal 
ikke være forpliktet gjennom SPP til å bistå foreninger som ikke er tilknyttet 
UiO. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 867 

107 Levert av Eivind Yrjan Stamnes, A-lista (AL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Nytt kulepunkt: UiO og Studentparlamentet skal samarbeide for å sikre økt 
valgdeltakelse i alle valg ved universitetet og særlig ved valg til 
studentparlament. 

Begrunnelse Valgdeltakelsen ved Studentvalget på UiO er et demokratisk problem og alt for 
lav. Deltakelsen må økes for å øke studentenes påvirkning av hverdag og 
framtid, og for å sikre legitimitet til Studentparlamentet og studentenes 
representanter. Studentdemokratiet må styrkes og valgdeltakelsen må økes! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 852 

110 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

og studentkulturen 

Ny tekst  

Begrunnelse Splitter opp kap. 8 i to kapitler. Se annet forslag fra RL på linje 866. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 866 

108 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentkultur og -frivillighet 

Begrunnelse Nytt kapittel. Slik forslaget fra AU foreligger ligger punkter om foreninger og 
studentkultur både i kap 7 og 8. I samtaler med foreningsaktive har RL kommet 
fram til at vi mener at det heller bør være et eget kapittel for studentfrivillighet 
og -kultur. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 829 

109 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentforeningene må få mer pengestøtte, både fra UiO og SiO. 

Begrunnelse fordi det er bra for studentmiljøet på alle måter. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 841 

111 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

841 

Ny tekst 866 

Begrunnelse Flytte til kapittel om studentkultur og -frivillighet 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 843 

112 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

843 

Ny tekst 866 

Begrunnelse Flytte til kapittel om studentkultur og -frivillighet 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 823 

113 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

823 

Ny tekst 866 

Begrunnelse Flytte til kapittel om studentkultur og -frivillighet 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 866 

114 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet krever at UiO sikrer forutsigbarhet for foreninger tilknyttet 
universitetet. 

Begrunnelse Studentofreninger er avhengige av en viss forutsigbarhet i driftsvilkår, f.eks. 
lokaler, for å kunne drifte bærekraftig. Derfor er det viktig at UiO ikke er en 
uforutsigbar aktør å forholde seg til for foreningene. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 866 

115 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må sikre at foreninger tilknyttet UiO opplever likebehandling uavhengig av 
hvilket fakultet eller institutt de forholder seg til. 

Begrunnelse Fordi forutsigbarhet er hyggelig og viktig for foreninger 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 866 

116 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO må aktivt informere om UiOs aktivitetsmidler ut mot foreninger tilknyttet 
universitetet. 

Begrunnelse UiO deler ut penger, men få foreninger vet om eller søker midler derfra. Derfor 
må UiO bli flinkere til å spre info om at det finnes penger det kan søkes om! 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 866 

117 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst UiO skal ikke unødig gjøre det vanskeligere for studentforeninger å drifte. 

Begrunnelse EA må være snille :( 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

118 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal jobbes for å etablere Vinmonopol på campus 

Begrunnelse Mange studenter lever en hektisk hverdag, og det er kjedelig når du må slutte å 
lese 14:30 på en onsdag fordi du må rekke å kjøpe en flaske Sancerre før 
vinklubben skal ha sitt ukentlige alkis-møte. Vi foreslår å flytte vinmonopolet på 
Ullevål ned til Blindern, da det i tillegg vil gagne lokalsamfunnet rundt campus. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

Spørsmål: 7, 102. 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

119 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10. Arbeidsmiljø 

Begrunnelse Arbeidsmiljø er et viktig område som SP bør ha et helhetlig kapittel om. Det er 
allerede punkter om arbeidsmiljø ved UiO i andre kapitler i SPP. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 
Dissens 

Redegjørelse RedKom mener det er sentralt at det er de ansatte som påvirker sin egen 
arbeidshverdag, ikke Studentparlamentet. 
 
Minderetallsdissens på én person 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

120 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10.1 Arbeidsvilkår 
10.1.1 Faste, hele stillinger skal være normen for ansatte på UiO 
 

Begrunnelse Dette står allerede i 5.1 Likestilling, men passer bedre som del av et eget 
kapittel om arbeidsmiljø. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse RedKom presiserer at vi ikke øsnker avsnittet vedtatt, men dersom SP vedtar å 
legge til et punkt 10, innstilles forslaget vedtatt 
 

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

121 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10.1.2 Ingen ansatte ved UiO skal tjene mer enn dobbelt så mye som 
gjennomsnittslønnen i Norge 

Begrunnelse Slik sparer vi inn et par hundretusener i lederlønninger, som bedre kunne blitt 
brukt på ting som gagner flere enn en person. Et offentlig universitet bør heller 
ikke bidra til å øke forskjellene i samfunnet. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

122 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10.2 Bruk av eksterne leverandører 
10.2.1 Alt av renhold ved UiO skal være utført av Eiendomsavdeling, ikke av 
innleide renholdsbedrifter 
 

Begrunnelse Renholdsbransjen er en bransje som er spesielt utsatt for sosial dumping, og for 
å forhindre dette bør UiO ha flere faste renholdsarbeidere fremfor å innleie 
eksterne firmaer. UiOs forsøk på å forhindre sosial dumping i disse firmaene per 
i dag innebærer og sende mail til firmaet og spørre om de driver sosial 
dumping. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

123 Levert av , RedKom Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10.2 Bruk av eksterne leverandører 
10.2.1 Renhold ved UiO skal ikke utføres av innleide renholdsbedrifter. 

Begrunnelse RedKom fjerner biten om at EA må stå for alt renhold, siden feks foreninger gjør 
eget renhold. Det må de få lov til. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 
Dissens 

Redegjørelse RedKom presiserer at vi ikke øsnker avsnittet vedtatt, men dersom SP vedtar å 
legge til et punkt 10, innstilles forslaget vedtatt 
 
Minderetallsdissens på én person 

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

124 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst 10.2.2 Det skal stilles krav om at eksterne leverandører i all hovedsak benytter 
fast ansatte (i minst 80% stilling) ved utførelse av oppdrag for UiO. 

Begrunnelse Det hjelper ikke at fast ansettelse skal være normen ved UiO dersom eksterne 
byråer består av deltidsansatte. ⅔ av renholdet på UiO utføres av eksterne 
firmaer. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 
Dissens 

Redegjørelse RedKom presiserer at vi ikke øsnker avsnittet vedtatt, men dersom SP vedtar å 
legge til et punkt 10, innstilles forslaget vedtatt 
 
Minderetallsdissens på én person 

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

125 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Dersom bemanningsforetak må brukes, må leverandør sørge for at personell fra 
bemanningsforetak får tarifflønn e.l. mellom oppdrag. 

Begrunnelse UiO må bruke sin økonomiske makt for å kjempe for et seriøst og organisert 
arbeidsliv på samme måte som oslo kommune gjør det gjennom 
“oslomodellen”, og det er derfor hensiktsmessig at UiO stiller tilnærmet likt de 
samme kravene til eksterne leverandører som oslo kommune gjør, ved 
outsourcing av oppdrag knyttet til drift og vedlikehold av UiO. Å kreve tarifflønn 
mellom oppdrag er måte å kjempe for et seriøst og sosialt arbeidsliv. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 
Dissens 

Redegjørelse RedKom presiserer at vi ikke øsnker avsnittet vedtatt, men dersom SP vedtar å 
legge til et punkt 10, innstilles forslaget vedtatt 
 
Minderetallsdissens på én person 

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

126 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal kun benyttes ett ledd underleverandører i vertikal kjede ved utførelse 
av oppdrag for UiO. 

Begrunnelse Dette sørger for at UiO kan ha godt innsyn i arbeidsforholdene hos aktørene de 
bruker. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 
Dissens 

Redegjørelse RedKom presiserer at vi ikke øsnker avsnittet vedtatt, men dersom SP vedtar å 
legge til et punkt 10, innstilles forslaget vedtatt 
 
Minderetallsdissens på én person 

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

127 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller 
landsdekkende tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende 
tariff, skal det ses hen til lokale tariffavtaler eller tariffavtaler for lignende 
områder - og fastsettes 

Begrunnelse Slik forhindrer vi at eksterne byråer som innleies av UiO ikke driver sosial 
dumping og utnyttelse av sine arbeidere. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

128 Levert av Jonatan Hoffmann Hanssen, 
Venstrealliansen (VA) 

Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon 
til disposisjon for oppdragsgivers kontroll. Medvirknings- og 
dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. 

Begrunnelse Slik sørger vi for at UiO får innsyn i arbeidsforholdene hos eksterne aktører som 
brukes, og dermed sørger vi for at UiO ikke støtter opp under firmaer som 
driver sosial dumping. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Falt som 
konsekvens 
av at forslag 
119 ble 
avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 881 

129 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal etableres fotgjengerfelt i krysset mellom Geologisk insitutt og ZEB-
bygget. 

Begrunnelse Dette er et tungt trafikkert kryss, både av fotgjengere, syklister og bilister. 
MNSU og Realistlista har gjennomført trafikktelling, og talte i løpet av 4 timer 
over 400 fotgjengere. Fartsgrensen er 60 km/h, og det oppleves av mange som 
utrygt å krysse veien her. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 882 

130 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må jobbes for å etablere en skybar på taket på Lucy Smiths hus eller Niels 
Henriks Abels hus. 

Begrunnelse Vi i Gjestelista ønsker å etablere en skybar på Blindern. Dette ønsker vi å gjøre 
for å skape et sosialt miljø på kryss av fakulteter og institutter, og som er i et 
“nøytralt” bygg. Her kan studenter som går årsstudium, bachelor og master, 
samt studenter på utveksling, møtes for å diskutere filosofi og ruspolitikk. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag 131 ble innstilt ikke realitetsbehandlet av redaksjonskomitéen. Forslagsstiller ønsket å 

opprettholde forslaget. Ingen innstilling fra redaksjonskomitéen medførte aktiv votering over forslag 

131. 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 883 

131 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må etableres en skybar på toppen av det nye livsvitenskapsbygget. 

Begrunnelse Vi i Gjestelista ønsker å etablere en skybar på Blindern. Dette ønsker vi å gjøre 
for å skape et sosialt miljø på kryss av fakulteter og institutter, og som er i et 
“nøytralt” bygg. Her kan studenter som går årsstudium, bachelor og master, 
samt studenter på utveksling, møtes for å diskutere filosofi og ruspolitikk. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget har forslagsstiller som ikke er i overensstemmelse med begrunnelse. 
 

VEDTAK Vedtatt  

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 884 

132 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det må sikres at de øverste etasjene på det nye Domus Juridica står til 
disposisjon for studentaktiviteter, fortrinnsvis en studentpub. Det skal ikke 
brukes til kommersielle formål, som utleie av kontorlokaler. 

Begrunnelse Vi i Gjestelista ønsker å etablere en studentbar på det nye fakultetsbygget til 
jussen. Om dette blir et kult sted får studentene også et sted å kjøpe billig pils i 
sentrum. vinn-vinn. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse RedKom mener SP kan ikke diktere hvilke aktiviteter studentintiativer skal 
bedrive. 
 

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 885 

133 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal jobbes for å få søndagsåpen butikk på Blindern i eksamenstiden 

Begrunnelse I eksamensperioden mener vi i Gjestelista det er fruktbart å ha et mattilbud til 
studentene på søndager, da kafeene på campus er stengt. Mat og drikke er 
viktig for å prestere, og det er kjedelig å komme seg til Blindern på en søndag 
hvis du har glemt matpakka på kjøkkenbenken. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 886 

134 Levert av Eskild Berge, Gjestelista (GjL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Det skal være tre-lags toalettpapir eller bedre på alle toalettene på campus. 

Begrunnelse Vi i Gjestelista er bekymret for at studenter på UiO skal få problemer som 
hemoroider og lingnende anusrelatert sykdom grunnet “sandpapiret” som er 
på enkelte av toalettene på UiO. Studenter kan få vondt i rumpa av 
sandpapiret, som igjen går utover studiene. Vi mener at UiO burde prioritere 
tre-lags toalettpapir på alle toalettene på campus. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Avvises 

Redegjørelse  

VEDTAK Avvist 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 1456 

135 Levert av Magnus Bangum, Liberal liste (LL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Stryke punkt 3 i resolusjonen 

Ny tekst - 

Begrunnelse Dersom man kutter i lederlønninger, vil man ikke greie å konkurrere med privat 
sektor om de beste lederne. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Linjenummer er ikke aktuelt for dette dokumentet. 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 1456 

136 Levert av Magnus Bangum, Liberal liste (LL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Punkt 3 i resolusjonen 

Ny tekst - 

Begrunnelse Dersom man kutter i lederlønninger, vil man ikke greie å konkurrere med privat 
sektor om de beste lederne. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Linjenummer er ikke aktuelt for dette dokumentet. 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 1468 

137 Levert av Magnus Bangum, Liberal liste (LL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Opphev SiO-monopolet 

Begrunnelse Det er bra med konkurranse på Blindern 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Linjenummer er ikke aktuelt for dette dokumentet. 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 1551 

138 Levert av Katja Busuttil, Liberal liste (LL) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

På sikt ønsker studentparlamentet også at studenter skal kunne få litt Psilocybe 
cubensis, psykedelisk sopp, utdelt av UiO som en del av ex.phil- undervisningen. 

Ny tekst  

Begrunnelse siste setning er ikke kunnskapsbasert og det er absurd å ''tvinge'' folk til å ruse 
seg som en del av undervisningen for å få en A. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Linjenummer er ikke aktuelt for dette dokumentet. 
 

VEDTAK Ikke 
realitets-
behandlet 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 497 

139 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

faglig- og 

Ny tekst faglig og 

Begrunnelse Redaksjonelt 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse BLOKK 1 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 829 

140 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst År 

Begrunnelse Redaksjonelt 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse BLOKK 1 
 

VEDTAK Vedtatt 

 

Forslag nr. Dokument Studentpolitisk plattform Linje 0 

999 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista (RL) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst AU gis redaksjonell fullmakt. 

Begrunnelse Slik at skrive- og syntaksfeil kan rettes opp. 

Redaksjons-
komiteens  
innstilling 

Vedtas 

Redegjørelse  

VEDTAK Vedtatt 

 

Vedtak: 

Studentpolitisk plattform ble vedtatt med de endringene som kom frem av møtet. 
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- Eva Strømme Moshuus, samarbeidsansvarlig i Velferdstinget i Oslo og Akershus 

(VTOA) 

- Felipe F. Garcia, nestleder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) 

- Sandra Amalie Lid Krumsvik, nestleder av Studentparlamentet ved Universitetet i 

Bergen (SP-UiB) 
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SAK 058/19-20 REVIDERT BUDSJETT 

104 – Erlend Ditlefsen Aag innleder saken. 

Spørsmål: 34 – 104 (replikk), 10000, 34 – 103 (replikk), 105.  

Til debatt: 100 – 20 (replikk). 

Vedtak: 

Revidert budsjett for høst 2019 ble vedtatt.  

 

SAK 059/19-20 GENERALDEBATT 

101 – Runa Kristine Fiske innleder saken. 

Spørsmål: -  

Til debatt:  

1. Arbeidsdeling mellom SP og VT  

29 – Vegard Berget innleder saken  

Spørsmål: - 

Til debatt: 7 – 20 (replikk) – 23 (replikk) – 7 (svarreplikk), 102 – 13 (replikk) – 102 

(svarreplikk), 108, 23 – 100 (replikk), 20 (saksopplysning), 29 – 7 (replikk) – 100 

(replikk) – 29 (svarreplikk), 34 – 13 (replikk) – 34 (svarreplikk), 27, 15 – 12 (replikk), 20 – 

24 (replikk) – 7 (replikk) – 20 (svarreplikk), 23 – 34 (replikk) – 23 (svarreplikk). 

 

2. Pedagogisk kompetanse hos forelesere 

23 – Frida Margareta Rasmussen innleder saken  

Spørsmål: - 

Til debatt: 28, 32, 23, 12 – 23 (replikk), 4, 23 – 4 (replikk) 1001 (replikk) – 23 

(svarreplikk), 16 – 34 (replikk) – 16 (svarreplikk), 27. 

 

3. Arbeidsrelevant utdanning 

35 – Adrian Lundborg Silva innleder saken  

Spørsmål: - 

Til debatt: 101, 15, 5, 20, 34 – 20 (replikk), 23, 30. 

 

4. Lønns- og arbeidsvilkår for Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

19 – Yu-Ning Liu innleder saken  

Spørsmål: - 

Til debatt: 108 (saksopplysning), 7 – 19 (replikk), 34 – 15 (replikk) – 23 (replikk) – 34 

(svarreplikk), 104 – 32 (replikk)- 104 (svarreplikk), 19, 2, 20, 17, 23 – 100 (replikk) – 23 
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(svarreplikk), 102 – 20 (replikk), 32 – 100 (replikk) , 20 (saksopplysning), 29 

(saksopplysning). 

 

5. Åpen debatt 

Til debatt: 34 – 101 (replikk), 34, 100 (saksopplysning), 24 – 104 (replikk) – 24 

(svarreplikk), 7 – 20 (replikk) – 103 (replikk). 

 

SAK 057/19-20 HANDLINGSPLAN (HP) 

100 – Christen Andreas Orvin Wroldsen innleder saken. 

Spørsmål: 103 (til orden), 20 – 100 (replikk). 

Til debatt: 22 – 34 (replikk), 15, 20 – 100 (replikk), 23 – 103 (replikk) – 20 (replikk) – 23 

(svarreplikk), 100 – 23 (replikk), 102, 2 – 100 (replikk) – 22 (replikk) – 2 (svarreplikk), 16 – 100 

(replikk), 17 – 2 (replikk) – 102 (replikk), 19 – 22 (replikk) – 19 (svarreplikk), 24 – 22 (replikk), 

102, 104, 23 – 101 (replikk), 20, 2 – 20 (replikk) – 2 (svarreplikk), 100, 34 – 104 (replikk), 7 – 

103 (replikk), 100, 23, 30 – 20 (replikk) – 104 (replikk), 22, 27 – 102 (replikk), 104, 19. 

10 minutters fraksjonsmøte 

Prøvevotering over Kari Annes strykningsforslag på linjenummer 908. 

Prøvevotering over Terjes tilleggsforslag på linjenummer 922. 

Strek satt kl. 14.31. 

Lørdag - lunsjpause kl. 12.47.-14.00. 

Møtet ble midlertidig hevet 21.09.19 kl. 16.42. 

Møtet startet opp igjen 22.09.19 kl. 10.00. Det var 31 stemmeberettigede ved 

møtestart på lørdag. 

 

Redaksjonskomitéen ved 2 – Axel Klanderud legger frem innstillingen for HP. 

Spørsmål: -  
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Forslag nr. Dokument Handlingsplan 2019 Linje 922 

1 Levert av Terje Hovet Horpestad, Moderat Liste Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet skal arbeide for at det blir opprettet en havarikommisjon 
for fall på elsparkesykler på campus. 

Begrunnelse Det er en økende forekomst av fall og påkjørsler med elsparkesykler på 
universitetet. Dette kan føre til alvorlige skader. Det er viktig å kartlegge 
forekomsten og årsakene til ulykkene så man kan iverksette effektive tiltak for å 
forebygge. 

RedKoms 
innstilling 

Avvises 
 

Redegjørelse Basert på debatt og prøvevotering. 
 

VEDTAK Avvist 
 

Forslag nr. Dokument Handlingsplan 2019 Linje 923 

2 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista Type Tillegg 

Sak: Handlingsplan 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet skal ta aktiv del i gjennomgangen og videreutviklingen av 
kvalitetssystemet for utdanning ved UiO. 

Begrunnelse Det er ikke hvert år UiO ser på kvalitetssikringssystemet sitt. I anledning 
NOKUTs visitt i 2021, har UiO imidlertid signalisert at arbeid med å evaluere og 
videreutvikle dette systemet. Systemet er det som handler om hvordan man 
skal sikre at alle sider ved utdanningen skal holde høy kvalitet, og hvordan man 
skal sikre at utdanningene videreutvikles på en god måte. Her har vi en gylden 
mulighet til å få gjennomslag for mye av SPs politikk om utdanningskvalitet! 

RedKoms 
innstilling 

Vedtas 
 

Redegjørelse Basert på debatt i salen. 
 

VEDTAK Vedtatt 
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Forslag nr. Dokument Handlingsplan 2019 Linje 908 

3 Levert av Kari Anne Andersen, Realistlista Type Strykning 

Sak: Handlingsplan 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeide for et mer levende universitet, for at campus blir et naturlig møtepunkt 
for studentene og for at Oslo blir Norges beste studentby. 

Ny tekst  

Begrunnelse Dette punktet må sies å være omfattet av punktet på linje 918. Å stryke det vil 
gjøre HP kortere og lettere å kommunisere opp mot UiOs ledelse. 

RedKoms 
innstilling 

Avvises med dissens 
 

Redegjørelse Basert på debatt og prøvevotering tolker vi salen slik at majoriteten ikke ønsker 
å stryke punktet.Terje Hovet Horpestad tar ut dissens for å speile uenighet i 
salen. 
 

VEDTAK Avvist 

 

Vedtak:  

Handlingsplanen ble vedtatt med de endringene som kom frem av møtet. 

 

 

SAK 060/19-20  RESOLUSJONER 

 

RESOLUSJON 1 

2 – Axel Klanderud innleder. 

Spørsmål: 34 – 2 (replikk).  

Til debatt: 2. 

Forslagsnummer: 01/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn liste 

Linjenummer: 1359 

Opprinnelig tekst: Forskning viser at mennesker får i seg over 100 000 biter mikroplast hvert 

år. Konsekvensene av dette er i stor grad ukjente, men forskning tyder på at mikroplast kan 

være skadelig for sjølivet. Man vet ikke nok om hvordan dette påvirker mennesker. 

Toalettbørster av plast bidrar til disse utslippene, da de ved bruk bidrar til utslipp av 

plastbiter som senere vil bryte ned til mikroplast og nanoplast. Dette er et enkelt og synlig 

grep UiO kan utføre som ikke krever store ressurser. Det er lite i veien for å få til dette i løpet 

av inneværende år. 
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Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: 

- Mener UiO skal benytte nedbrytbare toalettbørster ved alle sine toaletter. Dette skal være 

på plass i løpet av 2019. 

Ny tekst: JA TIL NEDBRYTBARE TOALETTBØRSTER 

Forskning viser at mennesker får i seg over 100 000 biter mikroplast hvert år. Konsekvensene 

av dette er i stor grad ukjente, men forskning tyder på at mikroplast kan være skadelig for 

sjølivet. Man vet ikke nok om hvordan dette påvirker mennesker. 

Toalettbørster av plast bidrar til disse utslippene, da de ved bruk bidrar til utslipp av 

plastbiter som senere vil bryte ned til mikroplast og nanoplast. Dette er et enkelt og synlig 

grep UiO kan utføre som ikke krever store ressurser. Det er lite i veien for å få til dette i løpet 

av inneværende år. 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: 

- Mener UiO skal benytte nedbrytbare toalettbørster ved alle sine toaletter. Dette skal være 

på plass i løpet av 2019. 

Vedtak: Vedtatt 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringer som kom frem av møtet.  

 

RESOLUSJON 2 

 2– Axel Klanderud innleder. 

Spørsmål: 8. 

Til debatt: 8 – 2 (replikk) – 24 (replikk), 17, 100 – 19 (replikk) – 100 (svarreplikk), 2. 

Forslagsnummer: 02/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn liste 

Linjenummer: 1380 

Opprinnelig tekst: FNs klimapanel slår fast at verden må halvere utslipp innen 2030 for å 

unngå katastrofale klimaendringer. Samtidig viser FNs naturpanel at tap av naturmangfold 

truer matsikkerheten og livsgrunnlaget vårt. Klima- og naturkrisen rammer de mest sårbare 

og minst ansvarlige landene og folkene hardest. Likevel er Norges klimamål mot 2030 ikke i 

tråd med vår rettferdige del av den globale klimadugnaden som må til for å oppnå 

Parisavtalens mål, og norsk klimafinansiering til land i Sør er ikke tilstrekkelig. Store deler av 

samfunnet og politikken tar ikke denne informasjonen seriøst, og situasjonen vi befinner oss i 

krever at kunnskapsinstitusjoner sier klart fra om konsekvensene av mangel på reell og 

betydelig handling. 
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Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: 

- Mener Universitet i Oslo skal erklære klima- og naturkrise, samt si klart fra til samfunnet og 

politikere at en reell grønn omstilling må til. 

Ny tekst: UIO MÅ ERKLÆRE KLIMA- OG NATURKRISE. 

FNs klimapanel slår fast at verden må halvere utslipp innen 2030 for å unngå katastrofale 

klimaendringer. Samtidig viser FNs naturpanel at tap av naturmangfold truer matsikkerheten 

og livsgrunnlaget vårt. Klima- og naturkrisen rammer de mest sårbare og minst ansvarlige 

landene og folkene hardest. Likevel er Norges klimamål mot 2030 ikke i tråd med vår 

rettferdige del av den globale klimadugnaden som må til for å oppnå Parisavtalens mål, og 

norsk klimafinansiering til land i Sør er ikke tilstrekkelig. Store deler av samfunnet og 

politikken tar ikke denne informasjonen seriøst, og situasjonen vi befinner oss i krever at 

kunnskapsinstitusjoner sier klart fra om konsekvensene av mangel på reell og betydelig 

handling. 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: 

- Mener Universitet i Oslo skal erklære klima- og naturkrise, samt si klart fra til samfunnet og 

politikere at en reell grønn omstilling må til. 

Vedtak: Vedtatt 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringer som kom frem av møtet.  

 

RESOLUSJON 3 

13 – Eivind Yrjan Stamnes innleder. 

Spørsmål: 19 – 13 (replikk). 

Til debatt: 100 – 101 (replikk). 

Forslagsnummer: 03/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Eivind Yrjan Stamnes 

Fraksjon: A-lista 

Linjenummer: 1403 

Opprinnelig tekst: synker 

Ny tekst: er lav 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslagsnummer: 04/060/19-20 

Forslagstype: Endring 
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Fremmet av: Eivind Yrjan Stamnes 

Fraksjon: A-lista 

Linjenummer: 1407 

Opprinnelig tekst: Lavere 

Ny tekst: Lav 

Vedtak: Vedtatt 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringer som kom frem av møtet. 

 

15 minutters fraksjonsmøte. 

 

RESOLUSJON 4 

11 – Bjørn Stabursvik Winquist innleder. 

Spørsmål: 24, 102 – 11 (replikk til begge), 102 – 11 (replikk). 

Til debatt: 20 – 34 (replikk) – 19 (replikk) – 20 (svarreplikk), 26, 28 – 20 (replikk) – 25 (replikk) 

– 28 (svarreplikk), 8, 17, 16, 19, 4, 34, 11, 23, 11 (til orden). 

20 – Kari Anne Andersen ber om prøvevotering (første inntegnede innlegg). 

Prøvevotering over resolusjonen slik den forelå i sakspapirene. 

Fraksjonsmøte 5 min 

11 – Bjørn Stabursvik Winquist trekker resolusjonen. 

 

Forslagsnummer: 05/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Karl Henrik Storhaug Reinås 

Fraksjon: SUUV 

Linjenummer: 1433 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentetet erklærer krig mot SiO 

Ny tekst: Bedre drift av SiO 

Vedtak: Ikke behandlet fordi resolusjonen ble trukket 

 

Forslagsnummer: 06/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av:  Markus Christopher Barkenæs 
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Fraksjon: Liberal liste 

Linjenummer: 1433 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentetet erklærer krig mot SiO. 

Ny tekst: Sett SiO under demokratisk kontroll. 

Trukket 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble trukket. 

 

RESOLUSJON 5 

11 – Bjørn Stabursvik Winquist innleder. 

Spørsmål: 27, 13 – 11 (replikk), 25, 23 – 25 (replikk). 

Til debatt: 11, 23, 29, 19, 20 – 11 (replikk) – 20 (svarreplikk) , 23 – 11 (replikk), 32, 100. 

Forslagsnummer: 07/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Frida Rasmussen 

Fraksjon: A-lista 

Linjenummer: 1483-1512 

Opprinnelig tekst: leiertakerloven  

Ny tekst: husleieloven 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Forslagsnummer: 08/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Bjørn Stabursvik Winquist 

Fraksjon: Gjestelista 

Linjenummer: 1483 

Opprinnelig tekst: Leiertakerloven  

Ny tekst: Husleieloven 

Falt som konsekvens av at forslag 07/060/19-20 ble vedtatt 

 

Forslagsnummer: 09/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Bjørn Stabursvik Winquist 

Fraksjon: Gjestelista 

Linjenummer: 1510-1511 
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Opprinnelig tekst: Leiertakerloven  

Ny tekst: Husleieloven 

Falt som konsekvens av at forslag 07/060/19-20 ble vedtatt 

 

Forslagsnummer: 10/060/19-20 

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Frida Rasmussen 

Fraksjon: A-lista 

Linjenummer: 1515 

Opprinnelig tekst: Resolusjonen vedtas i sin helhet 

Ny tekst: Punktene i resolusjonen vedtas 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringene som kom frem av møtet. 

 

RESOLUSJON 6 

11 – Bjørn Stabursvik Winquist innleder. 

Spørsmål: 29 – 11 (replikk). 

Til debatt: 2, 20. 

Forslagsnummer: 11/060/19-20  

Forslagstype:  Endring 

Fremmet av:  Kari Anne 

Fraksjon: Realistlista 

Linjenummer: 1529 

Opprinnelig tekst: Mistillit er en viktig sikkerhetsventil som den eneste muligheten man har 

til å trekke støtten til studenter som overkjører studentviljen og studentenes interesser 

Ny tekst: Muligheten til å trekke tilbake tillit ved grove tillitsbrudd bør fortsatt ligge hos den 

velgende forsamling. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslagsnummer: 12/060/19-20   

Forslagstype: Endring 

Fremmet av:  Kari Anne 

Fraksjon: Realistlista 

Linjenummer: 1531 
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Opprinnelig tekst: Fjernes denne muligheten vil det være en falitterklæring for SiOs 

demokratiske prosesser. 

Ny tekst: Studentparlamentet synes det er spesielt at man kun foreslår at studentene ikke 

skal kunne avsette sine representanter, så lenge utdanningsinstitusjonene fortsatt kan avsette 

sine valgte representanter i hovedstyret. Vi mener det er et viktig prinsipp om likhet for loven 

at studenter blir behandlet på en likeverdig måte som utdanningsinstitusjonene. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringene som kom frem i møtet. 

 

Lunsjpause kl. 11.45-13.00. 

 

RESOLUSJON 7 

18 – Amund Solsvik Asheim innleder. 

Spørsmål: 8 – 18 (replikk). 

Til debatt: 29 – 2 (replikk) – 25 (replikk), 29 (svarreplikk), 11, 25 – 2 (replikk) – 28 (replikk) – 

25 (svarreplikk). 

Votering over hvorvidt man skal debattere resolusjonen slik den forelå i sakspapirene eller 

det helhetlige endringsforslaget (13/060/19-20) fra Axel Klanderud.  

Klanderuds helhetlige endringsforslag (13/060/19-20) vant voteringen og videre ble kun 

dette forslaget debattert. 

Til debatt forts.: 20 (til orden), 100 (saksopplysning), 23, 2, 17 – 19 (replikk) – 17 

(svarreplikk), 29, 2 – 19 (replikk), 19, 21, 2 – 11 (replikk), 34 – 2 (replikk) – 19 (replikk) – 34 

(svarreplikk), 20 – 25 (replikk), 28 (replikk) – 20 (svarreplikk). 

Forslagsnummer: 13/060/19-20   

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn liste 

Linjenummer: 1543 

Opprinnelig tekst:  

UIO SKAL BLI VERDENSLEDENDE PÅ PSYKEDELIKA 

 

Det er for tiden en psykedelisk renessanse verden over, og UiO kan ikke bli hengende etter. 
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Studentparlamentet mener UiO bør lede an i forskning på bruk av psykedelika til ulik bruk. 

Vi krever mer forskning på hvordan psykedelika kan brukes i blant annet psykiatrien og i folks 

liv.  

Et knippe studenter bruker i dag sentralstimulerende stoffer som amfetamin i forbindelse 

med studier, og dette ønsker vi å utfordre på bakgrunn av helsemessige årsaker. På sikt 

ønsker studentparlamentet også at studenter skal kunne få litt Psilocybe cubensis, 

psykedelisk sopp, utdelt av UiO som en del av ex.phil undervisningen. 

Ny tekst:  

UIO BØR UTREDE FORSKNING PÅ PSYKEDELIKA 

 

Verden står overfor store utfordringer knyttet til menneskers mentale helse. Svært mange 

mennesker over hele verden sliter med alvorlige psykiske lidelser. Norge er intet unntak, og 

den nyeste SHoT undersøkelsen viser at 1 av 4 studenter i Norge har en alvorlig psykisk 

lidelse. For mange hjelper verken konvensjonell terapi eller medikamentbruk. 

 

Samtidig pågår det forskning ved universiteter som Johns Hopkins University's School of 

Medicine og Imperial College London i Storbritannia som viser lovende resultater ved bruken 

av psykedeliske stoffers virkning for å behandle psykiske lidelser som er vanskelige å 

behandle med konvensjonelle medikamenter og terapi. Blant annet er MDMA akkurat nå i 

fase 3 forsøk godkjent av amerikanske FDA, og viser svært gode resultater som PTSD-

behandling på mennesker som ikke har hatt effekt av annen behandling. Studier på bruk av 

psilocybin for depresjon har av FDA fått klassifiseringen «breakthrough therapy», noe som 

tilsier at behandlingen kan ha stort potensiale og får akselerert forsknings- og 

godkjennelsesprosess. 

 

Som et ledd i denne viktige kampen bør UiO utrede for muligheten for å forske på 

psykedelika og eventuelt be de rette instansene om tillatelse til slik forskning slik at 

samfunnet kan lære mer om disse stoffene, deres virkning og deres potensielle rolle i å bistå 

arbeidet mot psykiske lidelser. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringer som kom frem av møtet. 

 

RESOLUSJON 8 

25 – Eskild Gausemel Berge innleder. 

Spørsmål: 19 – 26 (replikk) – 25 (replikk) – 19 (svarreplikk), 2 – 25 (replikk), 1 – 25 (replikk). 
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Til debatt: 26, 17, 25, 20 – 25 (replikk) – 20 (svarreplikk), 2 – 25 (replikk) – 32 (replikk) – 2 

(svarreplikk), 101, 15 – 2 (replikk) – 11 (replikk) – 15 (svarreplikk), 32 – 28 (replikk) – 11 

(replikk), 19 – 7 (replikk) – 36 (replikk) – 19 (svarreplikk), 2 (til orden), 34 – 36 (replikk) – 34 

(svarreplikk). 

Forslagsnummer: 14/060/19-20   

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Eskild Gausemel Berge 

Fraksjon: Gjestelista 

Linjenummer: 1563 

Forslag: Fjerne alle hyperlinkene i resolusjonen 

Vedtatt 

 

Forslagsnummer: 15/060/19-20   

Forslagstype: Endring 

Fremmet av: Jonatan Hoffmann Hanssen 

Fraksjon: Venstrealliansen 

Linjenummer: 1563 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentet går inn for å legalisere cannabis. Vi ønsker en 

legalisering av cannabis, for å vise at vi er et nytenkende og banebrytende universitet. Ikke 

minst er det logisk å legalisere det gitt alle argumentene for legalisering. En legalisering på 

UiO vil være en pådriver for legalisering nasjonalt. Legalisering fører også til mer forskning på 

dette fantastiske rusmiddelet.  

Dette er 10 gode grunner som forklarer hvorfor vi ønsker legalisering: 

Ny tekst: Studentparlamentet ønsker at myndighetene legaliserer cannabis i Norge. Forbud 

mot cannabis har flere negative konsekvenser enn positive. 

Følgende 10 punkter er gode argumenter for legalisering av cannabis. 

Vedtak: Vedtatt 

 

Forslagsnummer: 16/060/19-20   

Forslagstype: Tillegg 

Fremmet av: Jonatan Hoffmann Hanssen 

Fraksjon: Venstrealliansen 

Linjenummer: 1633 

Opprinnelig tekst: -  

Ny tekst: Studentparlamentet ønsker: 

• At cannabis legaliseres i Norge. 

Vedtatt 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble avvist. 
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EVENTUELT 

Ingen saker. 

 

Møte ble hevet søndag 22.09.19 kl. 14.38. 

 

 

Møtekritikk: 

- Fint møte 

- Bra ordstyring 

- Litt forvirring under en votering, fint med mer informasjon om vedtakene 

- Fint å bli kjent med hverandre, også på tvers av listene 

- Veldig hyggelig 

- Vurdere å ikke ha møtekritikk, men heller ha aktiv påmelding til de som vil si noe  

- God debattkultur 

- Gleder meg til SP-møter det neste året 

- Folk burde stryke seg litt oftere 

- Bra med prøvevotering for å unngå unødige diskusjoner 

- Dårlig vegantilbud på hotellet 

- SPP – Voteringsskjemaet på skjermen var litt uoversiktlig 

- Må bli flinkere til å bruke parlamentarisk språk  

- Morsomme taler – ønske om grønn tale til de grå 

- Generaldebatten – litt lite givende, mange av de samme folkene som snakket 

- Neste år – vurdere å ha andregangs debatt etter redaksjonskomiteen innstilling på SPP 

- Endringsforslagsskjema burde blitt sendt ut tidligere 

- Det ble veldig seint for redaksjonskomiteen for SPP 

- Gode møtelokaler på Sørmarka 

- Godt samarbeid mellom listene – noen resolusjoner ble skrevet sammen 

- Noen ganger litt for effektivt – burde fått litt mer tid (spesielt til fremleggingen av budsjett) 

- Nummer på resolusjonene burde vært i skjema  

- Takk til AU for gode, oppklarende innlegg 

- Flinke referenter og ordstyrere 

- Spennende å se hvordan et SP-møter fungerer 

- Sklidd litt ut noen ganger 

- Imponert over mindretallet 

- KK takker for et fint møte, god møtehelg, håper det skal bli lettere å ta kontakt med KK 

Fra ordstyrerbordet: 
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- Synnøve:  

o Kjønnsstatistikk 

 Dårlig kjønnsbalanse 

o Veldig hyggelig 

- Jens: 

o Mindre krevende enn et borettslag 

o Imponerende – behandling av resolusjoner var veldig effektivt 

o «Naboregelen» 

o Sliter med å høre når 

 Folk snakker lavt (snakk høyt) 

 Når folk bråker (sitt stille) 

o Vent til du har fått ordet av ordstyrer 

o Tar kritikk for at budsjettsaken gikk litt fort  

- Miriam:  

o Flinke folk 

o Godt debattmiljø 

- Anne:  

o Alle har pratet og det er skikkelig kult, blir glad for å se nye, oppfordre alle til å tegne 

seg, spesielt de som ikke sier så mye, morsomt år foran oss.  

AU: 

- AU tar til seg kritikken 

- Kun revidert budsjett som blir diskutert på HP – vi skal vedta nytt budsjett på SP-møte nr. 4 

- Hyggelig å bli kjent med dere 

- Skal snakke høyere 

- Dere kan utrolig mye kult 

- Vanskelig å ikke tegne seg i debatten 

- Gitt oss mye å jobbe med 

- Andre taler på nyttårsbord – tar til seg forslag 

- Takk for at SP-representantene setter av en hel helg 

- Gledet og gruet meg til seminaret 

- Dere er viktige for oss  

- Det meste har gått bra 

- God debattkultur 

 


