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REFERAT FRA MØTE 05/19-20 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

 

Tid:   Torsdag 23. januar 2020 kl. 17.00-20.27 

Sted:   Auditorium U40, Domus Theologica 

 

Ordstyrer:  Torgeir Lebesbye 

Referent:  Miriam Holthe Byjou 

 

Tilstede:  

SP-representanter: 

Venstrealliansen (VA): 

1 Martine Jonette Hoseth Myklebust  

7 Ezgi Kutal  

10  Øystein Fossbroten 

 Wennersgaard 

17 Jørgen Hammar Skogan 

21  Kristine Odgaard Jacobsen 

26 Jonatan Hoffmann Hanssen 

 

Grønn Liste (GL):  

2 Axel Klanderud 

9  Andreas Bækkevold Bakke 

14  Benedikte Marie Espeland 

19  Julianne Grovehagen (vara) 

24 Vemund Haugevik Jernsletten 

 

Realistlista (RL): 

4 Didrik Svellingen (vara) 

12  Hilde Kristin Andersen 

20 Marius Holm 

27  Johannes Vincent Meo 

 

A-lista (AL): 

5 Are Frode Kvanum (vara) 

13 Eivind Yrjan Stamnes  

23 Frida Margareta Rasmussen 

 

Liberal liste (LL): 

6 Markus Christopher Barkenæs 

16        Louise Marøy Bårdsen 

28  Magnus Terjeson Hagen Bangum 

 

Moderat liste (ML):  

22 Terje Hovet Horpestad 

 

Studentutvalgene (SP-SU):  

29        HFSU: Helene Sagen Salvesen 

30        JSU: Alexander Sæthern 

31  MNSU: Bjørn Arisland 

32       MSU: Paul Andreas Wagner (vara) 

34       SUUV: Karl Henrik Storhaug Reinås 

35  SVSU: Jens Kristian Øvstebø 

 

Arbeidsutvalget (AU): 

100  Christen Andreas Orvin Wroldsen 

101  Runa Kristine Fiske 

102  Johannes Saastad 

103  Linnea Alexandra Barberini 

104  Erlend Ditlefsen Aag 

 

Kontrollkomitéen (KK):  

105  Markus Leira Asprusten 

106  Dorthea Enger  

107  Hans Didrick Birkeland Kruse (Dro 

kl. 18.05) 

 

Til stede var også:  

1000  Torgeir Lebesbye, ordstyrer 

10000 Miriam Holthe Byjou, referent 

10001 Anne Aase-Mæland, observatør

 

 

OSLO, 23.01.20 
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Ved opprop var det 28 stemmeberettigede til stede. Møtet kunne settes. 

 

Studentombud ved UiO, Pål Gustavsen, informerer om studentombudsordningen før møtet 

konstitueres.  

 

Christen Andreas Orvin Wroldsen åpnet møtet. 

 

 

SAK 088/19-20  VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 

Arbeidsutvalget foreslo Torgeir Lebesbye som ordstyrer og Miriam Holthe Byjou som 

referent. 

 

Vedtak:  

Ordstyrer og referent ble valgt.  

 

 

SAK 089/19-20  GODKJENNING AV INNKALLING 

 

Vedtak:  

Godkjent.  

 

 

SAK 090/19-20  GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Vedtak:  

Godkjent. 

 

 

SAK 091/19-20  GODKJENNING AV REFERAT 

 

Vedtak:  

Godkjent. 

 

 

SAK 092/19-20  GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

 

Ingen protokoller til godkjenning. 
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SAK 093/19-20 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

 

Vedtak:  

Følgende oppnevninger godkjennes av Studentparlamentet:  

 

Oppnevning av studentrepresentant til styret for Uniforum og Apollon: 

Fast representant:  

- Karl Henrik Storhaug Reinås (26.11.19) 

 

Oppnevning av studentrepresentant til programrådet for PPE: 

Faste representant:  

- Lars Oskar Slatlem Vik (26.11.19) 

 

 

SAK 094/19-20 ORIENTERINGER 

Orienteringer: 100  

Spørsmål: - 

Andre orienteringer: - 

 

SAK 095/19-20 CIRCLE U. – STUDENTSAMARBEID  

104 – Erlend Ditlefsen Aag innleder saken. 

Spørsmål:  

34 – 104 (replikk), 30 – 104 (replikk) ,10 – 104 (replikk). 

Til debatt:  

2 – 104 (replikk), 2, 101, 2.  

Spørsmål: 101 – 2 (replikk). 

 

Forslagsnummer: 01/095/19-20  

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 320-321 

Forslagstype: Tillegg 

Opprinnelig tekst: -  

Ny tekst: Studentparlamentet mener til slutt at universitetsledelsen før eventuell ratifisering 

må ut i media eller andre kanaler og være tydelige overfor myndighetene og offentligheten 

om at etablering av høyhastighetstog direkte fra Oslo til sentraleuropa er den eneste måten 
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som gjør at økt flytting av mennesker gjennom land kan skje bærekraftig. SPAU må følge opp 

universitetsledelsen på dette. 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 02/095/19-20  

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 320-321 

Forslagstype: Tillegg 

Opprinnelig tekst: -  

Ny tekst: Studentparlamentet mener forøvrig at et navnebytte på universitetsalliansen må 

vurderes, da Circle U ligner for mye på Circle K, som er en bensinstasjon. 

Utfall: Falt 

 

 

Vedtak:  

Studentparlamentet ved UiO støtter signeringen av en intensjonsavtale for etablering av 

Circle U. Student Union, og ber Arbeidsutvalget fortsette arbeidet med prosjektet. 

Når en stiftelsesavtale for studentunionen er ferdig utarbeidet skal avtalen legges frem for 

Studentparlamentet for ratifisering. 

 

 

SAK 096/19-20 ENDRINGSFORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENTER 

101 – Runa Kristine Fiske innleder saken. 

Spørsmål: 34 – 101 (replikk), 4 – 102 (replikk), 27, 2 – 100 (replikk) – 2 (svarreplikk), 23 – 102 

(replikk), 34. 

 

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

Til debatt: 30 – 27 (replikk), 23, 102, 100, 34 – 13 (replikk) -  27 (replikk) – 34 (svarreplikk), 23, 

102, 30 – 29 (replikk) – 13 (replikk) – 30 (svarreplikk), 34 – 23 (replikk) – 34 (svarreplikk), 17 – 

34 (replikk), 30 – 4 (replikk) – 10 (replikk) – 30 (svarreplikk), 2 – 24 (replikk) – 2 (svarreplikk), 34 

– 2 (replikk) – 34 (svarreplikk).  

 

ØKONOMISK REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

Til debatt: -  

 

UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Til debatt: 23, 100 – 23 (replikk), 34 – 100 (replikk), 20 – 23 (replikk), 34 – 105 (replikk), 100, 

23, 34 – 23 (replikk) – 100 (replikk), 100.  
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FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET  VED UNIVERSITETET I OSLO 

Til debatt: -  

 

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR STUDENTPARLAMENTER VED UIOs ARBEIDSUTVALG 

Til debatt: -  

 

REGLEMENT FOR TILDELING OG FORDELING AV FRAKJSONSTØTTE OG 

AKTIVITETSMIDLER 

Til debatt: -  

 

 

ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET 

I OSLO: 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
FORMÅL 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
FORMÅL 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 

Begrunnelse Dersom § 16 strykes, kan denne informasjonen stå først i vedtektene. 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

3 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 FORMÅL" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - FORMÅL" 

Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 

 



 
 

6 
 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

4 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Kompetanse 

Ny tekst Myndighet 

Begrunnelse Tydeliggjør innholdet, "kompetanse" er et litt tvetydig begrep. Myndighet er mer 
presist og forståelig. 

 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 1-1 

5 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

Begrunnelse Samme intensjon, men enklere og tydeligere språk. 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-1 

6 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-3 

7 Forslagstiller Alexander Sæthern Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

SP- SU-delegater har ikke stemmerett ved personvalg. 

Ny tekst  

Begrunnelse Studentutvalgsrepresentantene er fullverdige medlemmer av Studentparlamentet. 
Det er grovt udemokratisk å begrense stemmeretten i en type saker (personvalg) 
til kun enkelte av parlamentets representanter. De begrunnelser som har vært 
fremført tidligere vitner om mistillit til hele studentdemokratiet vårt, og er derfor 
uholdbare. 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-3 

8 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

SP- SU-delegater 

Ny tekst Studentparlamentets studentutvalgsrepresentanter (SPSU-representanter) 

Begrunnelse Bruker det fulle begrepet første gang SPSU-representantene nevnes, og rendyrker 
én skrivemåte.  I tillegg er det forskjell på en delegat og en representant, så denne 
endringen vil rette opp i dette. 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-1 

9 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

Begrunnelse Tydeliggjør hva som er det av- og påtroppende parlamentet 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-2 

10 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst ... samt Arbeidsutvalget, med unntak av leder, har en funksjonstid på ett år ... 

Begrunnelse Avtroppende leder sitter til overlapp er gjennomført 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 5-3 

11 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

studentutvalgenes representanter 

Ny tekst SPSU-representanter 

Begrunnelse Bruker forkortelsen vi introduserer tidligere i dokumentet 

 



 
 

9 
 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7-4 

12 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

I møter som holdes for lukkede dører har utelukkende Studentparlamentet 

Ny tekst I møter som holdes for lukkede dører har kun Studentparlamentet 

Begrunnelse Bedre språk 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7-4 

13 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

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

14 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

  

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 8-1 

15 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Hvis to innstillinger foreligger skal Arbeidsutvalgets innstilling ... 

Ny tekst Om flere forslag foreligger, skal Arbeidsutvalgets innstilling ... 

Begrunnelse Det innstilles bare på et alternativ i saker, og det er AU som innstiller ovenfor 
parlamentet 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 8-2 

16 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Nestleder velges deretter direkte av Studentparlamentet i separat valgrunde. 

Ny tekst  

Begrunnelse Henger sammen med tilleggsforslag, flytting og endring av teksten 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 8-2 

17 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 8-2 

18 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Siste avsnitt: Studentparlamentet er valgkrets i suppleringsvalg til AU. 

Begrunnelse Presisere hvem som har myndighet til å supplere inn AU-medlemmer 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2a 

19 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

Universitetets forskningskomité 

Ny tekst  

Begrunnelse UiOs forskningskomité eksisterer ikke lengre 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2a 

20 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

UiOs forskningskomité 

Ny tekst  

Begrunnelse UiOs forskningskomité eksisterer ikke lengre 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2a 

21 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2b 

22 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Med mindre annet bestemmes, ledes miljøkomiteen av miljøansvarlig i AU. 

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2c 

23 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9-2d 

24 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Presisere hvem som leder komiteen 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 11-1 

25 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 14 
FRAVIKELIG
HET 

26 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

§ 14 FRAVIKELIGHET 

Ny tekst KAPITTEL 14 - DOKUMENTHIERARKI 

Begrunnelse Forklarer bedre hva kapittelet omhandler 

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 14-1 

27 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Om elektronisk vedtak med tilhørende reglement vedtas, må det fremkomme 
hvilke dokumenter dette reglementet viker for. 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 14-3 

28 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 16 

29 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan skrives 
på starten av dokumentet. 
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Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

30 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
Dokumente
t 

31 Forslagstiller Frida Rasmussen Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

UNIVERSITETET I OSLO: 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
GENERELT 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Siste endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse  

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 

Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 1-2 

3 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

AU er fullmaktsgiver for Studentparlamentet. 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 1-3 

4 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er ikke mulig da det av SPs firmaattest fremkommer at det er daglig leder og 
styrets leder i fellesskap som har signatur 
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Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-4 

5 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalgets leder og økonomiansvarlig er ansvarlig for å ... 

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

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

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 6-4 

6 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

organisasjonens sentrale kontor 

Ny tekst daglig leder 

Begrunnelse "organisasjonens sentrale kontor" er en upresis og kronglete betegnelse 

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7-4 

7 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Det gis ikke overlappingskompensasjon utover to uker, 

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

Begrunnelse Dette gjelder administrasjonen 

 

Forslag nr. Dokument Økonomisk reglement for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

8 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

STUDENTPARLAMENTET VED UIO:  

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 

Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
GENERELT 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 6-2 

3 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

møteslutt 

Ny tekst valgallmøtets slutt 

Begrunnelse Presiserer at det er valgallmøtet det er snakk om 

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7 

4 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Valgstyret skal bestå av en representant fra sittende Arbeidsutvalg og minst fire 
representanter fra listene som stiller til valg. Om mulig skal én representant fra 
hver liste som stiller til valg til Studentparlamentet sitte i valgstyret. 

Begrunnelse Setter et minimumsantall på valgstyrets medlemmer og klargjør at alle lister skal 
representeres med én representant i valgstyret om mulig. Gjeldende tekst kan 
tolkes dit hen at ett AU-medlem i teorien kan sitte i valgstyret alene.  
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Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7 

5 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

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

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

7 

6 Forslagstiller Frida Rasmussen Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

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

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§7 

7 Forslagstiller Frida Rasmussen Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

Begrunnelse OK 
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Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 7 

8 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Naturlig at KK og administrasjonen tar disse rollene. 

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9 

9 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

SP/SU-plassene 

Ny tekst SPSU-representantene 

Begrunnelse Kapittelet handler primært om representantene. Rendyrker også forkortelsen uten 
skråstrek 

 

Forslag nr. Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

10 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

UNIVERSITETET I OSLO: 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
INNLEDNIN
G 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
INNLEDNIN
G 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 

Begrunnelse Dersom § 9 strykes, kan denne informasjonen stå først i forretningsorden. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

3 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 INNLEDNING" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - INNLEDNING" 

Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

4 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

referat 

Ny tekst protokoll 

Begrunnelse Det er ulike krav til hva et referat og hva en protokoll skal inneholde. Denne 
endringen vil være en videreføring av dagens praksis. 
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Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

5 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

referent 

Ny tekst protokollør 

Begrunnelse Det er ulike krav til hva et referat og hva en protokoll skal inneholde. Denne 
endringen vil være en videreføring av dagens praksis. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-2 

6 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalget fastsetter instruks for hvilke steder dagsorden og referater sendes. 

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

Begrunnelse Spesifiserer at alle innkallinger og protokoller skal publiseres på nett. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-3 

7 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst ... har rett til å melde inn saker til SP ... 

Begrunnelse Dagsorden utarbeides av AU, og bestemmes av parlamentet. Med dagens 
formulering kan i teorien 28 000 studenter kreve å få sin sak på dagsorden til det 
førstkommende møte. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-4 

8 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Resolusjoner: "'dager" 

Ny tekst Resolusjoner: "virkedager" 

Begrunnelse Vi forholder oss til virkedager i fall vi har møtet på en annen ukedag enn torsdag. 
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Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-4 

9 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst ... senest klokken 11.00 fem virkedager før møtet ... 

Begrunnelse Gir både Studentparlamentet, AU og administrasjonen mer tid til 
møteforberedelsene. Det siste året har flere representanter uttrykt at den korte 
fristen har gjort det vanskelig å stille forberedt til møter. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-5 

10 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Dette er ikke praksis idag, og ofte kan vi ikke forutse hva som blir de viktigste 
sakene fremover. De store tingene vi vet om skrives ofte om i ordinær orientering. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-8 

11 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Permisjonssøknader skal leveres skriftlig. 

Begrunnelse Dagens praksis. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 2-9 

12 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

ved møtets begynnelse 

Ny tekst sammen med 2. innkallingen til møtet 

Begrunnelse Dagens praksis. 
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Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 3-1 

13 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

ledelsen i Studentparlamentet 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon 

Begrunnelse Dagens praksis. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-1 

14 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Forslagsstillerne 

Ny tekst Saksinnleder 

Begrunnelse Det er ikke påkrevd at personen som sendte inn saken er den samme som 
innleder. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-1 

15 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Saksinnleder kan be om utvidet taletid dersom dette anses som nødvendig. 

Begrunnelse Noen saker krever grundig gjennomgang, og det vil i disse sakene være 
hensiktsmessig at saksinnleder får utvidet taletid. Kan eksempelvis være aktuelt i 
innledningen av budsjettet. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-2 

16 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Effektivisering av møter, f.eks. ved avsporing i debatt, tidshensyn, mv. 
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Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 4-4 

17 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

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

Begrunnelse Ingen endring i meningsinnhold, kun en tydeliggjøring 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 5-2 

18 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Personvalg skal være skriftlig. 

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

Begrunnelse Vil gjøre det raskere å gjennomføre personvalg. Dagens praksis. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 6 

19 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Overflødig. Opprinnelige kulepunkter og brødtekst finnes i sakspapirene. Samtlige 
endringsforslag referatføres. 
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Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

§ 9 

20 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan skrives 
på starten av dokumentet. 

 

Forslag nr. Dokument Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

21 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

  



 
 

26 
 

ENDRINGSFORSLAG TIL ARBEIDSBESKRIVELSE FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIOS 

ARBEIDSUTVALG: 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
GENERELT 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

Før § 1 
GENERELT 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Tillegg 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Ikrafttredelsesdato: 06.02.93 

Begrunnelse Dersom § 6 strykes, kan denne informasjonen stå først i arbeidsbeskrivelsen. 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

3 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Eksempelvis: "§ 1 GENERELT" 

Ny tekst Eksempelvis: "KAPITTEL 1 - GENERELT" 

Begrunnelse Tydeliggjøring av forskjell mellom kapitler og paragrafer 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

§ 1-7 

4 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets administrasjon 

Ny tekst daglig leder 

Begrunnelse Vedtektene har ikke vært revidert etter administrasjonen ble utvidet til å være to 
personer.  Dette er derfor en tydeliggjøring av hvor ansvaret ligger. 
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Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

§ 1-14 

5 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

... og delta på overlapp i juli måned. 

Ny tekst ... og delta på overlapp de to første ukene i juli måned. 

Begrunnelse Ettersom avtroppende AU går av 15. juli, er det hensiktsmessig at overlapp skjer 
før dette. 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

§ 2 
Arbeidsutv
algets 
kompetans
e 

6 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2 Arbeidsutvalgets kompetanse 

Ny tekst Kapittel 2 - Arbeidsutvalgets myndighet 

Begrunnelse Tydeliggjør innholdet, "kompetanse" er et litt tvetydig begrep. Myndighet er mer 
presist og forståelig. 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

§ 3-4 

7 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Være leders stedfortreder 

Ny tekst Bistå leder og være leders stedfortreder. 

Begrunnelse Nestleders rolle ovenfor leder kan også handle om delegering av arbeid, ikke bare 
å være stedfortreder 

 

Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

§ 6 

8 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Strykning 

 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst  

Begrunnelse Trenger ikke stå i selve dokumentet. Datoen dokumentet trådte i kraft kan skrives 
på starten av dokumentet. 
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Forslag nr. Dokument Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentet ved UiOs 
arbeidsutvalg 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

9 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

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

FRAKSJONSSTØTTE OG AKTIVITETSMIDLER: 

Forslag nr. Dokument Reglement for tildeling og fordeling av 
fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler 

Paragraf- 
nummer 

Før 
"Reglemen
t for 
tildeling og 
fordeling 
av 
fraksjonsst
øtte og 
aktivitetsmi
dler" 

1 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

Vedtatt av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Ny tekst Sist endret av Studentparlamentet xx.xx.xx 

Begrunnelse Tydeliggjør når den siste endringen fant sted. 

 

Forslag nr. Dokument Reglement for tildeling og fordeling av 
fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler 

Paragraf- 
nummer 

Hele 
dokumente
t 

2 Forslagstiller Arbeidsutvalget (AU) Type Endring 

 

Opprinnelig 
tekst 

 

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

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle endringer o.l. 
Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som ikke jobber politisk, i 
samråd med KK som passer på at vedtektene følges i det redaksjonelle arbeidet. 
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SAK 097/19-20 HONORAR OG ARBEIDSVILKÅR FOR AU-MEDLEMMER 

100 – Christen Andreas Orvin Wroldsen innleder saken. 

Spørsmål: 34 – 100 (replikk), 30 – 100 (replikk). 

Til debatt: 23 – 102 (replikk) – 23 (svarreplikk), 34 – 23 (replikk) – 100 (replikk) – 34 

(svarreplikk), 22 – 100 (replikk), 30 – 100 (replikk) – 20 (replikk) – 30 (svarreplikk), 23 – 22 

(replikk) – 30 (replikk) – 23 (svarreplikk), 34 – 100 (replikk) – 13 (replikk) – 34 (svarreplikk), 10, 

7, 100, 27 – 23 (replikk), 30 – 100 (replikk) – 34 (replikk). 

Forslagsnummer: 01/097/19-20 

Fremmet av: Karl Henrik Storhaug Reinås  

Fraksjon: SPSU 

Linjenummer: 435 

Forslagstype: Tillegg 

Opprinnelig tekst: - 

Ny tekst: Studentparlamentets arbeidsutvalg skal følge arbeidsmiljøloven 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 02/097/19-20 

Fremmet av: Karl Henrik Storhaug Reinås  

Fraksjon: SPSU 

Linjenummer: 435 

Forslagstype: Tillegg 

Opprinnelig tekst: - 

Ny tekst: Alle i Arbeidsutvalget jobber hardt og bør lønnes likt. 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 03/097/19-20 

Fremmet av: Frida Rasmussen 

Fraksjon: A-lista 

Linjenummer: 433 

Forslagstype: Endring 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentet mener Arbeidsutvalgets honorar bør økes til 

lønnstrinn 22. 

Ny tekst: Studentparlamentet mener Arbeidsutvalgets honorar bør økes til inntill lønnstrinn 

25 med lønnstrinn 22 som minstekrav. 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 04/097/19-20 

Fremmet av: Frida Rasmussen 

Fraksjon: A-lista 
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Linjenummer: 435 

Forslagstype: Endring 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentet mener at leders honorar skal økes til lønnstrinn 24. 

Ny tekst: Studentparlamentet mener at leders honorar skal økes til inntill lønnstrinn 27, med 

lønnstrinn 24 som minstekrav. 

Utfall: Falt 

 

Vedtak:  

Studentparlamentet ber Arbeidsutvalget inngå forhandlinger med Universitetet i Oslo, med 

mål om å øke Studentparlamentets bevilgning slik at Arbeidsutvalgets medlemmer kan motta 

obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på lik linje med andre arbeidstakere, uten at dette får 

negative økonomiske konsekvenser for øvrig drift. 

Studentparlamentet ber Arbeidsutvalget inngå forhandlinger med Universitetet i Oslo, med 

mål om å øke Studentparlamentets bevilgning slik at honoraret for Arbeidsutvalgets 

medlemmer kan økes uten at dette får negative økonomiske konsekvenser for øvrig drift. 

Dersom forhandlingene lykkes, skal Arbeidsutvalget fremme de nødvendige 

endringsforslagene til «Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved UiO» for 

Studentparlamentet. 

Studentparlamentet mener Arbeidsutvalgets honorar bør økes til lønnstrinn 22. 

Studentparlamentet mener at leders honorar skal økes til lønnstrinn 24. 

 

Hilsningstale: 

- SAIH 

 

 

SAK 098/19-20 HØRINGSSVAR – NSO  

100 – Christen Andreas Orvin Wroldsen innleder saken. 

Spørsmål: 20 – 100 (replikk). 

Til debatt: 13. 

Vedtak: 

Studentparlamentet vedtar Høringssvar til NSO – Rapport om styring og medvirkning. 

 

 

SAK 099/19-20  RESOLUSJONER 

 

RESOLUSJON 1 

30 – Alexander Sæthern innleder. 
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Spørsmål: 27, 102, 24 – 30 (replikk), 7 – 30 (replikk). 

Til debatt: 2, 34, 24, 2, 34 – 24 (replikk), 13, 20, 7 – 30 (replikk), 13. 

 

BLOKK 1: FORSLAG 01/099/19-20 og FORSDAG 03/099/19-20. 

 

BLOKK 2: FORSLAG 02/099/19-20 og FORSDAG 04/099/19-20. 

 

CUPVOTERING MELLOM BLOKK 1 OG BLOKK 2. 

 BLOKK 2 (FORSALG 02/099/19-20 og 04/099/19-20) FIKK FLERTALL. 

 

Forslagsnummer: 01/099/19-20  

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 575 

Forslagstype: Endring 

Opprinnelig tekst: Arbeidsgruppens leder bør ha professorkompetanse, fortrinnsvis i 

psykologi 

Ny tekst: Arbeidsgruppens leder bør ha professorkompetanse, fortrinnsvis i psykologi eller 

psykiatri. 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 02/099/19-20  

Fremmet av: Vemund H. Jernsletten 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 575 

Forslagstype: Endring 

Opprinnelig tekst: Arbeidsgruppens leder bør ha professorkompetanse, fortrinnsvis i 

psykologi 

Ny tekst: Arbeidsgruppens leder bør ha professorkompetanse, fortrinnsvis med 

spesialkompetanse innenfor psykisk helse. 

Utfall: Vedtatt 

 

 

Forslagsnummer: 03/099/19-20  

Fremmet av: Axel Klanderud 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 566-567 

Forslagstype: Endring 
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Opprinnelig tekst: Studentparlamentet mener det beste virkemiddelet vil være å nedsette 

en bred arbeidsgruppe, ledet av 

en fagperson med professorkompetanse innen psykologi, med et mandat som nevnt over. 

Ny tekst: Studentparlamentet mener det beste virkemiddelet vil være å nedsette en bred 

arbeidsgruppe, ledet av 

567 en fagperson med professorkompetanse innen psykologi eller psykiatri, med et mandat 

som nevnt over. 

Utfall: Falt 

 

Forslagsnummer: 04/099/19-20  

Fremmet av: Vemund H. Jernsletten 

Fraksjon: Grønn Liste 

Linjenummer: 567 

Forslagstype: Endring 

Opprinnelig tekst: "[...]en fagperson med professorkompetanse innen psykologi[...]" 

Ny tekst: "[...]en fagperson med professorkompetanse innen psykisk helse[...]" 

Utfall: Vedtatt 

 

Vedtak:  

Resolusjonen ble vedtatt med de endringene som fremkom av møtet 

 

 

EVENTUELT 

Beskjeder fra Arbeidsutvalget ved leder, Christen Andreas Orvin Wroldsen:  

 Husk å finne NSO-delegater 

 STUDPARL1000: 13. februar med Karrieresenteret 

 

 

Møte ble hevet kl. 20.27. 
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Møtekritikk: 

- Bra møte, effektivt 

- Morsomme debatter og god ordstyrer 

- Voteringene gikk raskt 

- Godt møte, men mange gjentagelser 

- Litt dårlig kjønnsstatistikk  

- Takk til de som fremmer resolusjoner 

- Takk til SAIH og studentombudet 

 

Kontrollkomiteen: 

- Takk for godt møte 

- Bra dere tar ordet  

 

Fra Arbeidsutvalget og administrasjonen 

- Ekstra takk til SU for engasjement 

- God tone i debattene 

- Minne om å henvende seg til salen 

 

Ordstyrer: 

- Takk for godt møte 

- Fin gjeng å være ordstyrer for 


