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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 04/20-21 

OSLO, 12.11.20 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 04/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Torsdag 19.11.20 kl. 17.00-21.00 

STED: Zoom (Meeting ID: 693 8364 0893 Passcode: 849584) 

 

TID SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00  Rektor Svein Stølen kommer for å snakke om Circle U. og miljø 

    

Kl. 17.30 082/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 083/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 084/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 085/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtakssak 

 086/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 087/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.35 088/20-21 Orienteringer Orienteringssak 

    

 089/20-21 Studentvalget 2021 – aktiviteter og gjennomføring  

(saken er trukket) 

Kl. 17.45 090/20-21 Redaksjonskomité for styringsdokumenter Vedtakssak 

Kl. 18.15 091/20-21 Fordelingsnøkkel for valg av representanter 

til Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Vedtakssak 

Kl. 18.35 092/20-21 Valg av representanter til Velferdstinget i 

Oslo og Akershus 

Valgsak 

Kl. 18.45  Pause  

Kl. 19.00 093/20-21 Valg av representant til Rådet for 

samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiO 

Valgsak 

Kl. 19.15 094/20-21 Valg av representant til styret for Apollon 

og Uniforum 

Valgsak 

Kl. 19.30 095/20-21 Budsjett 2021 Vedtakssak 

Kl. 20.00 096/20-21 Ny behandling av resolusjoner Vedtakssak 

Kl. 20.40 097/20-21 Resolusjoner Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

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

https://forms.gle/wQQvpV1qxxtbtRqe6  

 

https://forms.gle/wQQvpV1qxxtbtRqe6
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Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Frist for å sende inn resolusjoner til møtet var torsdag 

12.11.20 kl. 11.00. 

 

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

videresende innkallinger til din vararepresentant. 

 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen  

Arbeidsutvalget  

v/ Runa, Linnea, Karl Oskar, Benedikte og Jørgen 

 

 

 

SAK  INNHOLD 

 

082/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslår Ingvild Leren Stensrud som ordstyrer og Anne Aase-Mæland og 1 

Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

083/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 3 

 

084/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 4 

 

085/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

Protokollen finner du på: https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-5 

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

086/20-21 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- og stemmerett 7 

må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på 8 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 9 

 

087/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 3 og 4 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 10 

 11 

OPPNEVNING TIL UIO:LIVSVITENSKAP: 12 

Vara: Sara Mediå (06.10.20) 13 

 14 

OPPNEVNING TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS: 15 

Vara: Elisabeth Hoksmo Olsen (21.10.20)  16 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
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SAKSNUMMER: 088/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Siden sist vi møttes har det skjedd en del ting. Smitten er igjen på vei opp og det er derfor vi 17 

møtes til digitalt møte i Studentparlamentet. På Villa Eika har vi fremdeles koronastengt og tar 18 

derfor ikke imot besøkende. Vi er også i stor grad på hjemmekontor og begrenser antallet som 19 

er på kontoret samtidig.  20 

 21 

NSO gjennomførte digitalt landsmøte 31. oktober. UiO-delegasjonen skulle i utgangspunktet 22 

ha sittet samlet under møtet, men av hensyn til smittevernregler lot det seg ikke gjøre. Møtet 23 

lot seg likevel gjennomføre med kun ett forfall blant UiOs 18 delegater.   24 

 25 

UiO skal ha nye nettsider fra og med våren 2021. Vi har derfor hatt et møte med 26 

kommunikasjonsavdelingen for å se hva dette betyr for Studentparlamentet. Vi ser på 27 

muligheter til å bygge om nettsidene våre for å gjøre det lettere å finne informasjon og ta 28 

kontakt med listene og arbeidsutvalget. Vi forsøker å få tilgang på en prøveversjon før jul.  29 

 30 

Organisasjonskonsulent har begynt å se på modellen Universitetet i Dublin har for borgerjury, 31 

for å finne ut hva som kan fungere i vårt demokratiske system. Vi planlegger dialog med 32 

lokaldemokratiene om prosjektet.  33 

 34 

Vi er fremdeles med på et prosjekt med masterstudenter fra IFI, som skal se på våre digitale 35 

behov. AU har deltatt på en workshop med disse siden sist.  36 

 37 

Siden forrige SP-møte har vi jobbet med handlingsplanmålene.  38 

 39 

I forbindelse med målet om mangfold, likestilling og inkludering har vi hatt møte med enhet 40 

for internrevisjon. De skal revidere systemet for individuell tilrettelegging, og vi har spilt inn 41 

punkter fra SPP og resolusjonen om tilrettelegging fra SP-møte nr. 3.  42 

 43 

Arbeidet med klima- og miljøstrategien er i gang, og både Benedikte og Jørgen skal være i 44 

gruppen som jobber med denne.  45 

 46 

Både organisasjonskonsulent og flere i AU er involvert i å styrke det lokale studentdemokratiet. 47 

SULF og FUS er fora for henholdsvis studentutvalgsledere og studenter i fakultets- og 48 

instituttstyrer. Begge fora har hatt møter siden sist.   49 
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Koronapandemien er selvsagt en gjenganger i alle sammenhenger vi jobber i. Vi jobber med å 50 

sikre at alle studenter får tatt eksamen, og i UiOs utdanningskomite har vi flere ganger ytret 51 

bekymringene rundt eksamen og gjennomføring i pandemisituasjonen.  52 

Circle U.-prosjektet startet formelt 1. november, vi har vært i flere møter med koordinator og 53 

Circle U. er fast sak i møtene våre med rektoratet. 54 

 

ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Siden forrige møte har det vært hektisk. Vi har fått flere henvendelser fra både studenter og 55 

medier angående lesesalplasser og å holde campus åpent. UiO har bekreftet at campus og 56 

lesesaler per nå holder åpent. 57 

 58 

Den 29. oktober arrangerte Kunnskapsdepartementet (KD) Studentpolitisk toppmøte, som ble 59 

streamet på KDs nettsider og Facebookside. Her var det diskusjoner om revideringen av 60 

Universitets- og høyskoleloven, samt en bolk med Henrik Asheim og Espen Nakstad som 61 

svarte på spørsmål om koronasituasjonen.  62 

 63 

2. og 3. november var Karl Oskar og jeg på seminar med utdanningskomiteen som handlet i 64 

hovedsak om utvikling av kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiO. Mer om 65 

dette kan leses i Karl Oskar sin orientering. 66 

 67 

Etter at orienteringen har gått ut, den 13. november skal jeg på møte i NSO sammen med andre 68 

studentledere og snakke om hvilke krav NSO bør sette til statsbudsjettet når de jobber opp 69 

mot regjeringen. Jeg kommer til å snakke om disse punktene: studiestøtte, studentboliger, 70 

samlingssteder for studenter og ensomhetsproblematikken i koronasituasjonen.  71 

 72 

Jeg har gjennomført medarbeidersamtaler og vært i møte med søkekomiteen for rektorvalg.  73 

 74 

Leserinnlegget som var sendt inn til Universitas til forrige SP-møte kom på trykk 22/10. Det 75 

handlet om hva vi skal gjøre i år og er basert på HP. Her kan det leses: 76 

https://universitas.no/sak/67510/korona-klima-og-arbeidsliv-dette-skal-vi-gjore-for/  77 

 

ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Kommunikasjon 78 

Anne og jeg har begynt forberedelsene til studentvalget 2021. Vi er i planleggingsfasen og 79 

prøver nå å se på hybridformer til studentvalget som fungerer uavhengig av smittesituasjonen. 80 

Saken om studentvalget, som nå er trukket fra sakslisten til dette møtet, var opprinnelig ment 81 

som en mulighet for Studentparlamentet til å komme med innspill til aktiviteter og 82 

gjennomføring av studentvalget 2021.  Denne saken utsettes til møtet i januar.  83 

 84 

Jeg har planlagt kampanjen «be om begrunnelse på eksamen» og vi er ferdig med å produsere 85 

bildemateriell, budskapsformulering og layout. Planlagt lansering er i slutten av november og 86 

kampanjen vil pågå frem til begynnelsen av januar. Kampanjen er basert på SPP-punktet «Alle 87 

studenter skal automatisk få en individuell, læringsfremmende begrunnelse på innleverte 88 

arbeidskrav og eksamen». Siden begrunnelse per i dag ikke kommer av seg selv, opplyser vi 89 

https://universitas.no/sak/67510/korona-klima-og-arbeidsliv-dette-skal-vi-gjore-for/
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studentene om deres rett til begrunnelse, og gjennom kampanjen oppfordrer dem aktivt til å 90 

be om begrunnelse. Dette skaper også et politisk handlingsrom for å diskutere saken med 91 

ledelsen. 92 

 93 

Promoteringskomiteen har siden sist hatt ett møte. Der diskuterte vi studentvalget, de kom 94 

med innspill til kampanjen om begrunnelse og vi diskuterte videre prosjektet «demokratitid». 95 

Prosjektet er ment å skulle erstatte «STUDPARL1000» fra i fjor. Tanken er at vi istedenfor å 96 

bruke masse ressurser på å avholde arrangementer ingen kommer på, sender vi AU og frivillige 97 

ut for å informere om Studentparlamentet i forelesninger. Dessverre ser vi nå at de fleste 98 

fysiske forelesninger er blitt digitale etter regjeringens innstramninger, og en utførelse av 99 

dette prosjektet er derfor satt på vent. Vi fortsetter likevel det administrative arbeidet for å 100 

finne en god arbeidsmåte og kartlegge fysiske forelesninger for 2021. Vi ser også på 101 

muligheten for å lage en informasjonsvideo som kan sendes til foreleserne for avspilling.  102 

 103 

Jeg ble spurt om å holde en presentasjon for arbeidsvalget på NTNU om valg, kommunikasjon 104 

og oppslutning etter å ha holdt presentasjon på samling med lederne og nestlederne på de 105 

fem eldste universitetene i Norge, det har jeg takket ja til.  106 

 107 

Internasjonalt 108 

Jeg har brukt en del tid på dialog med UiO om internasjonale studenter og boliggaranti fra SiO. 109 

Mandag 09.11.20 gikk det ut en e-post til alle internasjonale studenter våren 2021 om at 110 

boliggarantien ikke kan opprettholdes. Det skyldes ikke at noen har gjort en feil. Garantien 111 

fungerer slik at UiO betaler for leien i de månedene boligenhetene står tomme, slik at de kan 112 

reserveres til internasjonale studenter som ankommer i august og i januar.  UiO benyttet seg 113 

ikke av boliggaranti høsten 2020, da man valgte å avlyse utveksling for alle studenter på grunn 114 

av koronasituasjonen. SiO kan heller ikke la hybelenheter stå tomme i seks måneder, særlig 115 

med presset som er på boligmarkedet i Oslo. Derfor ble boligene tilbudt til stedbundne 116 

studenter. Siden disse ikke har flyttet ut igjen til jul, klarer ikke SiO oppdrive det antallet boliger 117 

som trengs til internasjonale studenter våren 2021. Det betyr at noen vil få bolig, men ikke alle. 118 

En kan heller derfor ikke kalle det en garanti. 119 

 120 

Jeg er i dialog med ledelsen, og man forsøker nå å finne andre løsninger, samarbeidspartnere 121 

eller ordninger for studenter som kommer til Norge. AU mener det er uforsvarlig å oppfordre 122 

studenter til å leie på det private markedet da det kan være vanskelig å få bolig i et så kort 123 

tidsrom, prisene er høye og man risikerer å bli stående i et leieforhold man ikke kommer seg 124 

ut av om smittesituasjonen skulle forverre seg og utveksling avlyses. AU er derfor av den 125 

oppfatning av at dersom man ikke klarer å finne alternative løsninger, bør man igjen se på 126 

muligheten for å avlyse utveksling for Erasmus-studenter. Det gjelder ikke for internasjonale 127 

studenter som tar en hel grad i Norge.   128 

 129 

Videre, kan jeg orientere om at vi har avholdt ett møte i internasjonal komite der vi diskuterte 130 

Circle U., innveksling av studenter vår 2021, og ble kjent med hverandre da dette var 131 

komiteens første møte. Neste møte er 16.11.20. 132 

Circle U. 133 
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Circle U.-prosjektet satte i gang formelt 01.11.20. Onsdag 4. november deltok jeg på digital 134 

konferanse med Europakommisjonen for utdanning. På konferansen ble vi introdusert for en 135 

del av de andre universitetsalliansene i Europa. Jeg har hatt et par møter med UiOs koordinator 136 

for Circle U. og vi har snakket litt om økonomi for CUSU (Circle U Student Union), 137 

samarbeidsformer, arbeidspakkene i prosjektet og planlagt et møte mellom studentunionen 138 

og koordineringsgruppa til prosjektet. Enn så lenge har vi ingen konkrete ting å melde da en 139 

del av styringsstrukturene ikke er på plass hos UiO enda, men vi får løpende informasjon slik 140 

at vi kan tilpasse oss og samtidig begynne planleggingen av hvordan vi skal organisere oss. 141 

Det neste som skjer er at man skal begynne å utnevne studentrepresentanter til 142 

arbeidspakkene. Vertsuniversitetet for arbeidspakken får en studentrepresentant fra samme 143 

universitet. Denne skal oppnevnes av det lokale studentdemokratiet.   144 

 145 

Fredag 30. oktober kom stortingsmeldingen for internasjonalisering. Den er høyst relevant for 146 

Circle U.-prosjektet. For de som er interesserte, les mer her:  147 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/?ch=1  148 

 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Det har siden forrige møte vært en relativt hektisk periode, der mye planlagt arbeid har måttet 149 

kjempe om oppmerksomheten med uforutsette hendelser og aktiviteter. Under følger en 150 

redegjørelse for nøyaktig hva det går i. 151 

  152 

Utdanningskomiteen 153 

Runa og jeg har som vanlig deltatt i møtene i utdanningskomiteen. Denne perioden tok møtene 154 

form som en slags utdanningskonferanse, der ulike temaer ble diskutert. Temaene var bruk av 155 

språk i utdanning og undervisning, kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiO og 156 

videreutvikling av universitetets utdanningsportefølje. Vedrørende de to førstnevnte punktene 157 

fikk Runa og jeg mulighet til å spille inn konkrete punkter fra studentpolitisk plattform. Det vil 158 

i tillegg nå bli lagt større vekt på studentmedvirkning i den kommende sentrale 159 

systembeskrivelsen for hvordan vi vurderer kvalitet i utdanning ved UiO. 160 

   161 

Læringsmiljø 162 

På forrige studentparlamentsmøte diskuterte vi alternative undervisningsformer i 163 

unntakstilstand, og der lovet jeg at jeg skulle ta med meg innspillene videre til 164 

læringsmiljøutvalget (LMU). I det påfølgende møtet i LMU diskuterte vi nettopp denne saken, 165 

og angrep tematikken fra tre perspektiver: Studentperspektivet, fakultetsperspektivet og 166 

helseperspektivet (SiO Helse). Jeg holdt innledningen for studentperspektivet, og bakte der 167 

inn flere av innspillene som kom under diskusjonssaken på det forrige 168 

studentparlamentsmøtet. 169 

 170 

Hva gjelder utviklingen av det digitale læringsmiljøet og tjenesten “Mine studier”, kan jeg 171 

orientere om at vi i styringsgruppen har kommet frem til at det vil bli mulig å få med 172 

eksamensinformasjon i kalenderen der. Foreløpig er det ikke festet noe tidspunkt til når dette 173 

vil bli gjort tilgjengelig, men trolig i løpet av det kommende semesteret.  174 

Likestilling 175 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20202021/id2779627/?ch=1
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Det har siden sist vært møte i koordineringsgruppen for likestilling. Der diskuterte vi i 176 

hovedsak kun den kommende handlingsplanen for mangfold og likestilling ved UiO. Jeg spilte 177 

der inn et konkret punkt om at vi trenger ytterligere kursing rundt trakassering, rasisme, 178 

varsling o.l. for tillitsvalgte. Jeg presiserte videre også behovet for at dette kurset blir 179 

tilgjengeliggjort for den brede studentmassen, slik at vi kan øke bevisstheten rundt 180 

trakassering og uakseptabel oppførsel blant både studenter og ansatte. 181 

Studentmiljø 182 

Det har vært avholdt møte i Studentutvalgenes lederforum (SULF). Studentutvalgene fikk der 183 

mulighet til å diskutere store og små problemer, og jeg opplevde at diskusjonen fløt fint. 184 

Studentutvalgene ble også orientert om Arbeidsutvalgets arbeid i høst, og det ble gitt 185 

muligheter til å komme med innspill og ønsker vedrørende videre arbeid. 186 

 187 

Siden forrige studentparlamentsmøte har vi også fått avviklet et samarbeidsmøte mellom 188 

representanter fra kjellerpubene, Eiendomsavdelingen og Arbeidsutvalget. Der fikk vi fastlagt 189 

rammer for videre kommunikasjon og samarbeid, og jeg opplever at forholdet mellom partene 190 

er stadig mer positivt. Kjellerpubene har fått utvidet ryddetid, og dette har inntil de ytterligere 191 

innstrammingene til byrådet vært førende praksis for samtlige kjellerpuber ved UiO i høst. 192 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Universitetsstyret 193 

Se Jørgen sin orientering. 194 

 195 

Miljøansvarlig 196 

Første møte i arbeidsgruppa for UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi fant sted fredag 6. 197 

november. Jørgen og jeg deltar fra AU i denne gruppa, sammen med åtte personer fra ulike 198 

fakulteter og sentre på UiO. I møtet diskuterte vi gruppas mandat, og hvordan gruppa skal 199 

arbeide framover. Det vil bli langt opp til et ganske intensivt arbeid, med sikte på kunne 200 

presentere et forslag til strategi våren 2021. Planen er også at studenter og ansatte ved UiO 201 

etter hvert skal bli involvert og få mulighet til å gi sine innspill. 202 

 203 

For tiden arbeides det med en revidert tiltaksplan for kutt i klimagassutslipp ved UiO, der 204 

eksisterende tiltak skal videreføres samtidig som nye skal legges til. Vi er invitert til å komme 205 

med innspill til planen etter den har vært innom dekanmøtet, og før den legges fram i neste 206 

universitetsstyremøte. Disse innspillene vil jeg utarbeide med utgangspunkt i punktene i 207 

studentpolitisk plattform. 208 

 209 

Siden sist er jeg også blitt involvert i arbeidet med UiOs mobilitetsplan. Jeg deltar som 210 

representant for studentene i prosjektgruppa som jobber med planen, sammen med ansatte i 211 

UiOs Eiendomsavdeling. Til nå er jeg spesielt involvert i arbeidet med fasiliteter for sykkel og 212 

gange, og med ivaretakelse av studentenes interesser. Det siste handler både om hvordan 213 

studenter vil bli påvirket av planen, og om kommunikasjon til studentene og deres mulighet til 214 

å komme med innspill. 215 

 216 

I forrige universitetsstyremøte fikk vi presentert en orienteringssak om status for klima- og 217 

miljøarbeidet ved UiO. Der ble det redegjort for status for de tiltakene som er satt i gang, samt 218 
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arbeidet med klima- og miljøstrategien og den reviderte tiltaksplanen. De som er interessert i 219 

å lese mer om disse prosessene, kan se sakspapirene her:  220 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/i-sak-2---status-for-uios-221 

arbeid-for-reduksjon-av-klimagassutslipp.pdf.  222 

 223 

Økonomiansvarlig 224 

Jeg har samarbeidet med daglig leder Anne om utarbeidelsen av forslag til budsjett for 2021. 225 

Forslaget har også blitt diskutert i arbeidsutvalget. Det er en utfordrende tid å utarbeide 226 

budsjett i, med tanke på all uforutsigbarheten knyttet til koronasituasjonen. Likevel tror jeg vi 227 

har utarbeidet et forslag som gir rom for fleksibilitet til å tilpasse virksomheten vår til 228 

situasjonen slik den utvikler seg. 229 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Universitetsstyret 230 

Siden sist har universitetsstyret avholdt to møter: ett ekstraordinært om 231 

Livsvitenskapsbygget, og ett ordinært. På det ordinære styremøtet 20. oktober fikk vi blant 232 

annet en orientering om status for UiOs arbeid for reduksjon av klimagassutslipp. Det har også 233 

blitt satt ned en arbeidsgruppe for helhetlig klima- og miljøstrategi som har påbegynt sitt 234 

arbeid – se Benediktes orientering. 235 

 236 

Neste møte i universitetsstyret er 8. desember. 237 

 238 

Velferdstinget 239 

Velferdstinget (VT) avholdt sitt årlige tildelingsmøte mandag 19. oktober. Tildelingsmøtet er 240 

der fordelingen av pengepotten fra SiO på 15,9 millioner kroner til diverse 241 

studentorganisasjoner foregår. Universitas, Radio Nova og Kulturstyret er blant søkerne. UiO-242 

delegasjonen deltok fulltallig på tildelingsmøtet med 14 av 14 delegater, og UiO-delegater 243 

fremmet flere endringsforslag som fikk flertall i tildelingsrunden. Revidering av miljøpolitisk 244 

dokument ble også behandlet på dette møtet. 245 

 246 

Neste møte er mandag 16. november – etter skrivende stund, men før SP-møtet. 247 

Velferdstinget jobber for tiden mye med varslingsrutiner og varslingsutvalg, og dette arbeidet 248 

blir hovedfokuset for møtet. 249 

 250 

FUS – Nettverk for fakultets- og universitetsstyrerepresentanter 251 

Et viktig mål med FUS er å kartlegge alle studentrepresentanter i fakultets- og instituttstyrer 252 

ved UiO og tilby oppfølging. FUS skal være et fora der studentrepresentanter kan diskutere 253 

saker som angår studentene og eventuelle utfordringer med styrearbeidet. Hensikten er å gi 254 

studentrepresentantene et verktøy som gjør dem bedre rustet til å gjøre en god jobb i sine 255 

styrer. 256 

Jeg har brukt litt tid siden forrige SP-møte på å kartlegge representantene i de ulike interne 257 

styrene etter at mange ble ferdige med å avholde nyvalg, men det er stor grad av utskiftning 258 

i styrevervene og mange som avholder sine valg også i november/desember. 259 

 260 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/i-sak-2---status-for-uios-arbeid-for-reduksjon-av-klimagassutslipp.pdf
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/i-sak-2---status-for-uios-arbeid-for-reduksjon-av-klimagassutslipp.pdf
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FUS-nettverket avholdt sitt første møte for året mandag 9. november. Møtet var heldigitalt, 261 

og 18 stykker deltok. Det ble gitt uttrykk for at deltakerne satte pris på nettverket og den 262 

uformelle møteformen med løs diskusjon, og at de opplevde at det var nyttig. Nettverket ble 263 

enige om at møter hver 3. måned var en god møtehyppighet, og neste møte blir tentativt en 264 

gang tidlig i februar.  265 

 266 

Diverse 267 

Jeg har skrevet et internt høringssvar til UiO på vegne av Arbeidsutvalget, som angår NIFUs 268 

rapport 2020:4 om opptak til høyere utdanning. Det interne høringssvaret fokuserer på 269 

viktigheten av å beholde kjønnspoeng for studier med betydelig skjevfordeling av kjønn så 270 

lenge vi har et karakterbasert opptakssystem. 271 

 272 

Jeg møter i Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU), som arbeider med 273 

implementering og bruk av digitale hjelpemidler i utdanninga. SK-ITU har møte 12. november. 274 

 275 

Jeg har bistått og avlastet Linnea med saker under internasjonalt.  276 
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SAKSNUMMER: 090/20-21 

SAKSTITTEL: Redaksjonskomité for styringsdokumenter 

SAKSANSVARLIG: Runa Kristine Fiske 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

REDAKSJONSKOMITÉ FOR STYRINGSDOKUMENTER 

Bakgrunn for saken: 277 

Studentparlamentet har flere dokumenter som bestemmer hvordan vi skal styres. Gjennom 278 

årene har Studentparlamentet vedtatt mange små endringer i styringsdokumentene. Dette har 279 

gjort at styringsdokumentene har flere motstridende og inkonsekvente regler, og ikke utgjør 280 

et helhetlig regelverk. Språket og oppbyggingen av dokumentene er mer tungvint enn det 281 

trenger å være. Arbeidsutvalget foreslår derfor at en redaksjonskomite skal gjennomgå 282 

styringsdokumentene og foreslå eventuelle endringer til Studentparlamentets behandling av 283 

dokumentene.  284 

 285 

Faktagrunnlag: 286 

Studentparlamentets styringsdokumenter behandles på SP-møte nr. 5 og nr. 6. På SP-møte 287 

nr. 5 vil det være mulig å fremme og debattere endringsforslag til samtlige 288 

styringsdokumenter. På SP-møte nr. 6 skal forslagene voteres over.  289 

 290 

Studentparlamentets styringsdokumenter:  291 

 Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 292 

 Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet 293 

 Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet 294 

 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 295 

 Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg 296 

 Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved Universitetet 297 

i Oslo 298 

 299 

Styringsdokumentene ligger på Studentparlamentets nettsider: 300 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/ 301 

 302 

Vurderinger: 303 

Arbeidsutvalget ønsker tydeligere og mer helhetlige styringsdokumenter. Derfor ønsker AU å 304 

opprette en midlertidig komite som skal komme med forslag til å forenkle språk, oppbygging 305 

og rydde opp i eventuelle motstridende eller inkonsekvente regler.  306 

 307 

AU vurderer at en redaksjonskomite vil sikre bredere involvering i arbeidet enn det vanligvis 308 

er i arbeidet med styringsdokumentene. For å sikre at flere perspektiver ivaretas i arbeidet 309 

med styringsdokumentene foreslår AU at redaksjonskomiteen består av tre 310 

listerepresentanter, en SPSU-representant, en representant fra kontrollkomiteen og en 311 

representant fra arbeidsutvalget. Tre representanter fra listene og en 312 

studentutvalgsrepresentant speiler omtrent sammensetningen av parlamentet, hvor det er 28 313 

listerepresentanter og 8 studentutvalgsrepresentanter.  314 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/
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Arbeidsutvalget vurderer at en sammensetning som sikrer både perspektiver fra listene, 315 

studentutvalgene, kontrollkomiteen og arbeidsutvalget vil sørge for at komiteen har et 316 

helhetlig blikk på organisasjonens styringsdokumenter.  317 

 318 

Forslag til mandat for redaksjonskomité for styringsdokumenter:  319 

Redaksjonskomiteen skal gjennomgå Studentparlamentet ved UiOs styringsdokumenter. 320 

Komiteen skal sørge for en god helhet ved å se om språket og oppbyggingen i 321 

styringsdokumentene kan forenkles og finne mulige motstridende eller inkonsekvente regler. 322 

Redaksjonskomiteen leverer forslag til endringer i styringsdokumentene som enten vedtas 323 

eller avvises av Studentparlamentet når styringsdokumentene skal behandles på SP-møte nr. 324 

6. Redaksjonskomiteen kan ikke foreslå endringer i meningsinnhold.  325 

 326 

Redaksjonskomiteens mandat gjelder fra og med vedtak 19. november til og med 327 

behandlingen av styringsdokumentene.  328 

 329 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  330 

Studentparlamentet oppretter en midlertidig redaksjonskomité for styringsdokumenter, og 331 

vedtar mandat for redaksjonskomité for styringsdokumenter. Redaksjonskomiteen skal bestå 332 

av tre representanter fra listene, en SPSU-representant, en representant fra kontrollkomiteen 333 

og en representant fra arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å oppnevne personer 334 

til komiteen i etterkant av SP-møte nr. 4.  335 
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SAKSNUMMER: 091/20-21 

SAKSTITTEL: Fordelingsnøkkel for valg av representanter til 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

FORDELINGSNØKKEL FOR VALG AV REPRESENTANTER TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG 

AKERSHUS 

Bakgrunn for saken: 336 

Hver høst velger Studentparlamentet sine representanter til Velferdstinget. Nå skal vi velge 337 

representantene som skal sitte i kalenderåret 2021. Mange av de andre studentdemokratiene 338 

i Velferdstinget velger sine representanter i rene personvalg, men på UiO er det tradisjon for 339 

at vi fordeler plasser etter størrelse på listene vi har i parlamentet, og så lar hver enkelt liste 340 

oppnevne representanter og varaer til sine plasser. På grunn av dette er det ønskelig at 341 

parlamentet først velger fordelingen de ønsker å bruke på mandater, og så oppnevner 342 

representanter basert på fordelingen. 343 

 344 

Faktagrunnlag: 345 

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) er øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål 346 

for studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Hovedoppgavene 347 

deres er todelt: delvis er de studentdemokratiets stemme opp mot SiOs hovedstyre og 348 

administrasjon, og delvis er de en politisk interesseorganisasjon som jobber opp mot politiske 349 

myndigheter lokalt og regionalt. I tillegg bevilger de penger fra semesteravgiften til en rekke 350 

studentforeninger og studentmedier en gang i året.  351 

 352 

Velferdstinget består av delegasjoner som representerer de største utdanningsinstitusjonene 353 

tilknyttet SiO. I tillegg er det en felles delegasjon for alle de institusjonene med mindre enn 354 

1500 studenter. Der velger disse institusjonene representanter i fellesskap.  355 

 356 

Vurderinger: 357 

Arbeidsutvalget foreslår å videreføre ordningen med å fordele mandater etter listenes 358 

fordeling i parlamentet. Vi ønsker at parlamentet tar stilling til om man vil gi en av plassene til 359 

Arbeidsutvalget. Dette vil medføre at Velferdsansvarlig, som i dag er Jørgen, møter fast som 360 

representant for UiO, og Arbeidsutvalget vil oppnevne tre andre medlemmer som varaer. BI, 361 

OsloMet og Høyskolen Kristiania sine delegasjonsledere er valgte representanter i 362 

Velferdstinget. 363 

 364 

Noen ganger har delegasjonsleder fra AU møtt som vara i Velferdstinget, når delegasjonen 365 

ikke er fulltallig eller en annen delegat vurderes inhabil. Når VT behandler saker SP ikke har 366 

politikk på og delegasjonsleder møter som vara, har det vært tradisjon at delegasjonsleder 367 

stemmer avholdende. Dagens delegasjon har ytret et ønske og behov for å samsnakke mer 368 

og forsøke å komme til enighet på tvers av listene i flere saker. I de møtene der 369 

delegasjonsleder har møtt som delegat har delegasjonen gitt ham «fullmakt» til å stemme i 370 

tråd med et klart ønske i delegasjonen, i de sakene SP ikke har en klar politikk. Et eksempel er 371 
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tildelingsmøtet i Velferdstinget i oktober, der delegasjonsleder på oppfordring fra 372 

delegasjonen stemte for endringsforslag fremmet av UiO-delegater.  373 

Om parlamentet velger å ha en representant fra AU med fast plass i VT, bør parlamentet også 374 

ta stilling til hva representanten skal kunne mene noe om. Ønsker man å ha en AU-375 

representant som bare stemmer aktivt når hen kan finne hjemmel for det i SPs politikk, eller 376 

kan AU-representanten fristilles i saker der SP ikke har dekkende politikk? 377 

 378 

Arbeidsutvalget legger fram to forslag til vedtak. I det første forslaget fordeles de 14 plassene 379 

ut fra resultatet i parlamentsvalget. I det andre forslaget fordeles 13 av plassene på listene og 380 

den siste plassen til AU. Begge forslagene fordeler mandatene på samme måte som de 381 

henholdsvis 14 og 13 første plassene i SP ble fordelt etter studentvalget i 2020, etter Sainte-382 

Laguës metode. 383 

 384 

Alternativ 1:  385 

Liste  Mandater i Velferdstinget Oppslutning i valget 

VA  3 23,1 % 

GL  3 18,9 % 

AL  2 15,1 % 

GjL  2 13,2 % 

ML  2 12,4 % 

LL  1 8,9 % 

RL  1 8,4 % 

 

Alternativ 2:  386 

Liste Mandater i Velferdstinget Oppslutning i valget 

VA 3 23,1 %  

GL 2 18,9 %  

AL 2 15,1 %  

GjL 2 13,2 %  

ML 2 12,4 %  

LL 1 8,9 %  

RL 1 8,4 %  

AU 1 - 

 387 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  388 

Studentparlamentet vedtar 389 

 Alternativ 1 390 

eller  391 

 Alternativ 2 392 

som fordelingsnøkkel for UiOs delegasjon til Velferdstinget i Oslo og Akershus.  393 
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SAKSNUMMER: 092/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 

For kalenderåret 2021 skal Studentparlamentet ved UiO velge 14 representanter og inntil 42 394 

vararepresentanter til Velferdstinget. 395 

 396 

Listene må ha en oversikt over sine potensielle VT-representanter på forhånd, for så å innstille 397 

dem i tråd med antall mandater de har fått etter den vedtatte fordelingsnøkkelen. Deretter må 398 

Studentparlamentet formelt velge delegasjonen.  399 

 400 

Kandidatene meldes inn i forkant av møtet her: https://forms.gle/P8NKRzR9tcBLHQmJ6  401 

 402 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  403 

Studentparlamentet velger de foreslåtte representantene og vararepresentantene til 404 

Velferdstinget på bakgrunn av fordelingsnøkkelen fra sak 091/20-21. Arbeidsutvalget gis 405 

fullmakt til å etteroppnevne kandidater ved behov.  406 

https://forms.gle/P8NKRzR9tcBLHQmJ6
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SAKSNUMMER: 093/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av representant til Rådet for samarbeid med 

arbeidslivet (RSA) ved UiO 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV REPRESENTANT TIL RÅDET FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA) VED UIO 

 407 

1 studentrepresentant 408 

1 vararepresentant 409 

Antall møter i året (ca.): 3-4 410 

Funksjonstiden er fra 01.01.21-31.12.21 411 

 412 

Beskrivelse av vervet:  413 

Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et forum for aktiv dialog og erfaringsutveksling 414 

mellom Universitetet i Oslo og partene i arbeidslivet. Rådet har til formål å bidra til 415 

arbeidslivsrelevansen i UiOs studietilbud. RSA er også et rådgivende organ for 416 

Utdanningskomiteen og ledelsen ved Universitetet i Oslo. Les mer om RSA her: 417 

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/radet-for-samarbeid-med-arbeidslivet/  418 

 419 

Kandidatskjema finner du her: https://forms.gle/DRJb42muDkd4a98n7  420 

 

SAKSNUMMER: 094/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av representant til styret for Apollon og 

Uniforum 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR APOLLON OG UNIFORUM 

 421 

1 studentrepresentant 422 

1 vararepresentant 423 

Antall møter i året (ca.): 3-4 424 

Funksjonstiden er fra 01.01.21-31.12.21 425 

 426 

Beskrivelse av vervet:  427 

Styret for Uniforum er Universitetets styre for universitetsavisene Uniforum og Apollon. 428 

Uniforum ble i 2009 skilt ut som en egen selvstyrt enhet, og har da opprettet et styre hvor 429 

det er en studentrepresentant. Les mer om unifoum her: https://www.uniforum.uio.no/om/ 430 

og Apollon her: https://www.apollon.uio.no/om/ 431 

 432 

Obs: det anbefales å ikke være aktiv i Universitas samtidig som man sitter i styret til 433 

Uniforum og Apollon, da dette kan føre til habilitetsutfordringer. 434 

 435 

Kandidatskjema finner du her: https://forms.gle/DRJb42muDkd4a98n7   436 

https://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/radet-for-samarbeid-med-arbeidslivet/
https://forms.gle/DRJb42muDkd4a98n7
https://www.uniforum.uio.no/om/
https://www.apollon.uio.no/om/
https://forms.gle/DRJb42muDkd4a98n7
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SAKSNUMMER: 095/20-21 

SAKSTITTEL: Budsjett 2021 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

BUDSJETT 2021 

Bakgrunn for saken: 437 

Det følger av § 2.1 i Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo at 438 

Studentparlamentet vedtar budsjett for kommende år. Samtidig skal det orienteres om 3-årig 439 

økonomiplan.  440 

 441 

Faktagrunnlag: 442 

Budsjettet legger til grunn en tilskuddsøkning på 2,0 %, og samlet gir dette en total ramme på 443 

ca. 3,24 millioner. Det formelle tildelingsbrevet for 2021 kommer først i desember 2020, og 444 

derfor er tilskuddsøkningen kun et estimat.  445 

 446 

Studentparlamentet står i en gunstig økonomisk posisjon da organisasjonens drift over de 447 

siste årene har gått med overskudd, noe som har ført til akkumulering av egenkapital. Selv om 448 

dette gir oss stort økonomisk handlingsrom, er dette kun en delvis ønsket utvikling ettersom 449 

deler av disse midlene har blitt stående ubrukt grunnet lavere aktivitet enn ønsket.  450 

 451 

Årsaken til den betydelige endringen i budsjettert egenkapital ved årets slutt skyldes at 452 

budsjettet for 2020 la til grunn at man skulle gå med underskudd i 2020, som igjen var basert 453 

på et budsjettert underskudd i 2019. I 2019 gikk man i realiteten med overskudd, og slik det 454 

ligger an per nå kommer Studentparlamentet også i 2020 til å gå med overskudd.  455 

 456 

Vurderinger: 457 

Som følge av koronapandemien har en del planlagte arrangementer i 2020 blitt gjennomført 458 

digitalt istedenfor som fysiske arrangementer, noe som igjen har ført til lavere utgifter enn det 459 

var budsjettert og planlagt for. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan smittesituasjonen 460 

utvikler seg framover, noe som gjør det vanskelig å si så mye konkret om hva slags 461 

arrangementet og aktiviteter som vil være mulig å gjennomføre fysisk i 2021.  462 

 463 

I forslaget til budsjett 2021 er det gjort få vesentlige endringer. I utarbeidelsen av neste års 464 

budsjett har vi lagt opp til at det økonomisk skal være mulig å drifte Studentparlamentet på 465 

normal måte, men det er gjort noen justeringer som tar høyde for andre utgifter enn normalt i 466 

forbindelse med koronapandemien. Begrunnelse for endring på den enkelte post finnes under 467 

oppsummering av endringer. Endringene som foreslås er basert på hvilke behov og muligheter 468 

man har klart å identifisere gitt situasjonen vi er i. 469 

 470 

Det er budsjettert med et underskudd på om lag kr 500 000, og dette tas fra oppspart 471 

egenkapital. Vi regner allikevel med et betydelig mindre underskudd enn budsjettert, ettersom 472 

det anses som svært usannsynlig at alle budsjetterte midler brukes opp. I 2020 har vi 473 

budsjettert med et underskudd på over kr 460 000, men slik det ligger an per nå kommer 474 

Studentparlamentet også i år til å gå med overskudd. AU har i arbeidet med budsjettet for 475 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/okonomisk-reglement-for-studentparlamentet-ved-universitetet-i-oslo.pdf
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2021 valgt å legge opp til et høyt aktivitetsnivå jevnt over i hele organisasjonen, selv om man 476 

på nåværende tidspunkt ikke vet hva som vil være mulig å gjennomføre i 2021 grunnet 477 

pandemisituasjonen.  478 

 479 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  480 

Budsjett 2021 med tilhørende noter og langtidsbudsjett 2021-2023 vedtas. 481 

 482 

 483 

KOMMENTARER TIL ENDRINGER – BUDSJETT 2021:  484 

3730  Tilskudd fra UiO 485 

Justeres opp med kr 63 470,00 i henhold til estimert tilskudd for 2021. 486 

 487 

5010  Fast lønn 488 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  489 

 490 

5012  Ekstrahjelp u/feriepenger 491 

Justeres opp fra kr 27 000,00 til kr 65 000,00. I juni 2020 (sak 120/19-20) vedtok SP å 492 

opprette en prosjektstilling for å bistå AU i arbeidet med Circle U.-prosjektet. Grunnet 493 

usikkerhet knyttet til fremdriften i Circle U.-prosjektet ønsker AU å budsjettere for at 494 

prosjektstillingen forlenges utover perioden som ble vedtatt på møtet i juni. AU er i dialog med 495 

UiO om finansiering av stillingen. 496 

 497 

5014  AU-honorar u/feriepenger 498 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  499 

 500 

5092  Feriepenger adm. 12 % 501 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  502 

 503 

5910  Lunsjordning 504 

Justeres opp fra kr 9 000,00 til kr 18 000,00 da det budsjetteres for økonomisk støtte til 505 

lunsjordning for AU for hele det kommende året. 506 

 507 

5991  Studentparlamentsfester 508 

Justeres ned fra kr 25 000,00 til kr 20 000,00 i tråd med planlagt aktivitet. 509 

 510 

5995  Representasjonsantrekk AU 511 

Justeres ned fra kr 15 000,00 til kr 7 500,00 da forrige års budsjett skulle dekke kostnaden 512 

for to arbeidsutvalg. 513 

 514 

6540  Driftsmaterialer 515 

Justeres ned fra kr 85 000,00 til kr 50 000,00 i henhold til forventede utgifter i 2021. AU har 516 

valgt å sette av en betydelig andel midler på denne posten dersom det skulle dukke opp 517 

uforutsette utgifter som følge av pandemisituasjonen.  518 

 519 

6730  IT-tjenester 520 



 
 

Side 18 av 39 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 04/20-21 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  521 

 522 

6740  Miljøfyrtårn 523 

Villa Eika (Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo og Velferdstinget i Oslo og Akershus) 524 

er miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 skal Villa Eika resertifiseres, noe som medfører økte kostnader 525 

på denne posten. 526 

 527 

7151  Kollegieforum 528 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  529 

 530 

7319  Promotering og kampanjer 531 

Justeres ned fra kr 180 000,00 til kr 100 000,00. Det er flere grunner til at AU ønsker at det 532 

settes av en betydelig sum på denne posten. Bytte av logo og grafisk uttrykk medfører økte 533 

kostnader grunnet økt behov for innkjøp av profileringsmateriale. I tråd med økonomisk 534 

reglement forsøker AU alltid å finne et så rimelig og miljøvennlig alternativ som mulig, og 535 

miljøhensyn vektlegges som hovedregel tyngst. Denne posten skal også dekke diverse 536 

kampanjer, og AU ber om fleksibilitet til kunne gjennomføre målrettet promotering 537 

eksempelvis gjennom promotering av innlegg i sosiale medier. 538 

 539 

7320  Møtekostnader 540 

Justeres opp fra kr 40 000,00 til kr 50 000,00 grunnet økte utgifter i forbindelse med refusjon 541 

for møtemat kontra felles bestilling i normalsituasjon. 542 

 543 

7323  NSO 544 

Justeres opp fra kr 4 000,00 til kr 5 000,00 i henhold til forventede utgifter. 545 

 546 

7328  STUDPARL1000 547 

Justeres ned fra kr 5 000,00 til kr 0,00 da prosjektet utfases. 548 

 549 

7415  Gaver 550 

Justeres ned fra kr 6 300,00 til kr 5 00,00 i henhold til forventede utgifter.  551 

 552 

7463  Studentorganer 553 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  554 

 555 

7706  Arbeidsmiljømidler 556 

Justeres opp fra kr 12 000,00 til kr 15 000,00 da AU ser at behovet for disse midlene har økt 557 

som følge av pandemisituasjonen. 558 

 559 

7723  Studentparlamentsvalg 560 

Justeres opp fra kr 33 000,00 til kr 100 000,00 i henhold til planlagt aktivitet i et normalår. 561 

 562 

7770  Bankkostnader 563 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2021.  564 



  Regnskap 2019 Revidert budsjett  Forslag til budsjett 2021 Differanse mellom '20 og '21 

            

KONTOSAMMENDRAG - OVERSIKT        Sum   Prosent  

            

37 Tilskudd -3 090 000,00 -3 173 500,00 -3 236 970,00 -63 470,00 2,00 

39 Annen driftsrelatert inntekt -866,25 10,00 10,00     

Sum -3 090 866,25 -3 173 490,00 -3 236 960,00 -63 470,00 2,00 

            

            

51 Lønn ansatte 1 815 048,55 2 145 000,00 2 284 715,00 139 715,00 6,51 

54 Arbeidsgiveravgift 259 111,88 315 000,00 315 000,00     

59 Andre personalkostnader 69 032,36 131 000,00 127 500,00 -3 500,00 -2,67 

65 Kostnadsført inventar 74 999,23 85 000,00 50 000,00 -35 000,00 -41,18 

67 Diverse fremmede 139 625,60 149 900,00 156 500,00 6 600,00 4,40 

68-69 Kontorkostnader 31 600,90 28 000,00 28 000,00     

71 Reisekostnader 58 713,45 105 800,00 107 100,00 1 300,00 1,23 

73 Arrangements- og reklamekostnader 237 333,51 350 000,00 276 000,00 -74 000,00 -21,14 

74 Gaver og kontingenter 158 403,03 268 900,00 270 000,00 1 100,00 0,41 

75 Forsikring 1 897,60 7 000,00 7 000,00     

77 Andre driftskostnader 92 571,97 52 500,00 123 000,00 70 500,00 134,29 

80 Finansinntekter -4 693,92 -2 200,00 -2 200,00     

Sum 2 933 644,16 3 635 900,00 3 742 615,00 106 715,00 2,94 

            

Årsresultat -157 222,09 462 410,00 505 655,00 43 245,00 9,35 

            

Egenkapital (ved årets slutt) 1 039 406,28 576 996,28 71 341,28 -505 655,00 -87,64 

            

            

BUDSJETTPOSTER           

            

37 TILSKUDD           
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 04/20-21 

3730 Tilskudd fra UiO -3 090 000,00 -3 173 500,00 -3 236 970,00 -63 470,00 2,00 

Sum -3 090 000,00 -3 173 500,00 -3 236 970,00 -63 470,00 2,00 

39 ANNEN DRIFTSRELATERT INNTEKT           

3900 Annen driftsrelatert inntekt -865,40 0,00 0,00     

3990 Øreavrunding -0,85 10,00 10,00     

Sum -866,25 10,00 10,00     

            

50 LØNN ANSATTE           

5010 Fast lønn 719 010,92 900 000,00 941 715,00 41 715,00 4,64 

5011 Overtid 15 535,90 25 000,00 25 000,00     

5012 Ekstra hjelp u/feriepenger* 960,00 27 000,00 65 000,00 38 000,00 140,74 

5013 Ekstra hjelp m/feriepenger*   0,00 0,00     

5014 AU-honorar u/feriepenger* 997 000,04 1 050 000,00 1 100 000,00 50 000,00 4,76 

5015 Rentekompensasjon*   10 000,00 10 000,00     

5017 Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid u/fp* 21 607,00 25 000,00 25 000,00     

5018 Telefongodtgjørelse* 69,09 3 000,00 3 000,00     

5019 Oversettelseshonorar* 3 500,00 5 000,00 5 000,00     

5092 Feriepenger adm. 12 % 88 145,60 100 000,00 110 000,00 10 000,00 10,00 

5270 Trekkpliktig naturalytelse -5 982,00 0,00 0,00     

5320 Trekkpliktig kostgodtgjørelse 5 982,00 0,00 0,00     

5800 Refusjon av sykepenger -30 780,00 0,00 0,00     

Sum 1 815 048,55 2 145 000,00 2 284 715,00 139 715,00 6,51 

            

54 ARBEIDSGIVERAVGIFT           

5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 246 683,38 300 000,00 300 000,00     

5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 12 428,50 15 000,00 15 000,00     

Sum 259 111,88 315 000,00 315 000,00     

            

59 ANDRE PERSONALKOSTNADER           

5910 Lunsjordning* 5 514,81 9 000,00 18 000,00 9 000,00 100,00 

5912 Administrasjonsforpleining 3 227,83 8 000,00 8 000,00     
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5913 Overtidsmat AU*   2 000,00 2 000,00     

5920 Yrkesskadeforsikring 4 898,00 7 000,00 7 000,00     

5922 OTP 13 719,00 20 000,00 20 000,00     

5990 Annen personalkostnad* 2 620,28 5 000,00 5 000,00     

5991 Studentparlamentsfester* 10 918,42 25 000,00 20 000,00 -5 000,00 -20,00 

5992 Opplæring overlapp* 9 204,60 15 000,00 15 000,00     

5993 Internseminarer og evalueringer* 6 889,33 10 000,00 10 000,00     

5994 Komitéaktivitet* 12 040,09 15 000,00 15 000,00     

5995 Representasjonsantrekk AU*   15 000,00 7 500,00 -7 500,00 -50,00 

Sum 69 032,36 131 000,00 127 500,00 -3 500,00 -2,67 

            

65 KOSTNADSFØRT INVENTAR           

6540 Driftsmaterialer* 74 999,23 85 000,00 50 000,00 -35 000,00 -41,18 

Sum 74 999,23 85 000,00 50 000,00 -35 000,00 -41,18 

            

67 DIVERSE FREMMEDE TJENESTER           

6710 Revisjonshonorar 22 000,00 25 000,00 25 000,00     

6720 Regnskapstjenester 49 162,18 60 000,00 60 000,00     

6730 IT-tjenester 67 294,67 63 400,00 65 000,00 1 600,00 2,52 

6740 Miljøfyrtårn 1 168,75 1 500,00 6 500,00 5 000,00 333,33 

Sum 139 625,60 149 900,00 156 500,00 6 600,00 4,40 

            

68-69 KONTORKOSTNADER           

6810 Kontorrekvisita* 12 794,74 12 000,00 12 000,00     

6815 Kopiering 4 392,92 8 000,00 8 000,00     

6850 Nettsider og lisenser* 12 221,29 5 000,00 5 000,00     

6860 Abonnementer* 1 366,70 2 000,00 2 000,00     

6940 Porto* 825,25 1 000,00 1 000,00     

Sum 31 600,90 28 000,00 28 000,00     

            

71 REISEKOSTNADER           
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7100 Kilometergodtgjørelse*   500,00 500,00     

7150 Reiser ikke oppgavepliktig* 24 851,52 50 000,00 50 000,00     

7151 Kollegieforum 33 861,93 55 300,00 56 600,00 1 300,00 2,35 

Sum 58 713,45 105 800,00 107 100,00 1 300,00 1,23 

            

73 ARRANGEMENTs- OG 

REKLAMEKOSTNADER           

7316 FUS* 2 013,20 6 000,00 6 000,00     

7317 SULF* 5 074,60 7 000,00 7 000,00     

7318 Organisasjonsutvikling*   10 000,00 10 000,00     

7319 Promotering og kampanjer* 42 250,80 180 000,00 100 000,00 -80 000,00 -44,44 

7320 Møtekostnader* 21 140,75 40 000,00 50 000,00 10 000,00 25,00 

7321 Arrangementskostnader* 7 119,41 8 000,00 8 000,00     

7322 HP-seminar* 1 267,06 25 000,00 25 000,00     

7323 NSO* 1 848,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 25,00 

7324 Semesterstart* 20 191,15 30 000,00 30 000,00     

7325 Studentkonferanse* -2,02 0,00 0,00     

7326 Andre møter* 6 496,97 15 000,00 15 000,00     

7327 Miljøfestival 2019* 129 933,59 0,00 0,00     

7328 STUDPARL1000*   5 000,00 0,00 -5 000,00 -100,00 

7329 Circle U.*   20 000,00 20 000,00     

Sum 237 333,51 350 000,00 276 000,00 -74 000,00 -21,14 

            

74 GAVER OG KONTINGENTER           

7410 Kontingenter* 5 500,00 10 000,00 10 000,00     

7415 Gaver* 1 973,30 6 300,00 5 000,00 -1 300,00 -20,63 

7462 Fraksjonsstøtte* 47 491,20 90 000,00 90 000,00     

7463 Studentorganer 103 438,53 112 600,00 115 000,00 2 400,00 2,13 

7464 Ekstra studentorgansmidler 2020*   50 000,00 50 000,00     

Sum 158 403,03 268 900,00 270 000,00 1 100,00 0,41 
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75 FORSIKRINGER           

7500 Forsikring 1 897,60 7 000,00 7 000,00     

Sum 1 897,60 7 000,00 7 000,00     

            

77 ANDRE DRIFTSKOSTNADER           

7706 Arbeidsmiljømidler* 10 573,39 12 000,00 15 000,00 3 000,00 25,00 

7723 Studentparlamentsvalg* 78 914,18 33 000,00 100 000,00 67 000,00 203,03 

7740 Øredifferanser ved avstemming 1,02 0,00 0,00     

7770 Bankkostnader 2 471,24 2 500,00 3 000,00 500,00 20,00 

7790 Andre driftskostnader* 612,14 5 000,00 5 000,00     

Sum 92 571,97 52 500,00 123 000,00 70 500,00 134,29 

            

80 FINANSINNTEKTER           

8050 Renteinntekter -4 693,92 -2 500,00 -2 500,00     

8070 Annen finansinntekt   0,00 0,00     

8155 Renteutgifter   300,00 300,00     

Sum -4 693,92 -2 200,00 -2 200,00     

Poster merket med en asterisk (*) er poster hvor det er en reell mulighet til å flytte penger. De postene som ikke er merket representerer 

våre kontraktsfestede forpliktelser.   
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LANGTIDSBUDSJETT 2021-2023 

Kontosammendrag 

Budsjett 

2018 

Regnskap 

2018 

Budsjett 

2019 

Regnskap 

2019 

Budsjett 

2020 

Revidert 

budsjett 

2020 

 

Budsjettfor

slag 2021  

Estimert 

budsjett 

2021 

Estimert 

budsjett 

2022 

37 Tilskudd fra UiO -2 415 431  -2 417 792  -3 090 000  -3 090 000  -3 164 200  -3 173 500  -3 236 970  -3 301 709  -3 367 744  

39 Annen driftsrelatert inntekt 0  -2 086  -546  -867  10  10  10  10  10  

SUM -2 415 431  -2 419 878  -3 090 546  -3 090 867  -3 164 190  -3 173 490  

-3 236 

960  

-3 301 

699  -3 367 734  

                    

51 Lønn, ansatte 1 456 616  1 413 819  1 967 180  1 815 049  2 118 000  2 145 000  2 284 715  2 330 409  2 377 017  

54 Arbeidsgiveravgift 204 114  200 577  269 000  259 112  315 000  315 000  315 000  321 300  327 726  

59 Andre personalkostnader 68 038  38 698  84 023  69 032  140 000  131 000  127 500  127 500  127 500  

65 Kostnadsført inventar 35 000  39 120  135 000  74 999  50 000  85 000  50 000  30 000  30 000  

67 Diverse fremmede tjenester 173 267  156 527  151 169  139 626  149 900  149 900  156 500  159 630  162 823  

68-69 Kontorkostnader 23 800  19 767  30 000  31 601  28 000  28 000  28 000  28 560  29 131  

70 Reisekostnader 72 100  47 395  90 500  58 713  115 800  105 800  107 100  109 242  111 427  

73 Arrangements- og 

reklamekostnader 115 113  90 309  241 500  237 334  320 000  350 000  276 000  200 000  200 000  

74 Gaver og kontingenter 202 225  104 919  258 500  158 403  265 600  268 900  270 000  250 000  250 000  

75 Forsikringer 7 000  809  7 000  1 898  7 000  7 000  7 000  7 140  7 283  

77 Andre driftskostnader 94 991  85 603  95 414  92 572  119 500  52 500  123 000  125 460  127 969  

80 Finansinntekter -1 244  -2 811  -1 700  -4 694  -2 200  -2 200  -2 200  -2 244  -2 289  

SUM 2 451 020  2 194 733  3 327 586  2 933 644  3 626 600  3 635 900  3 742 615  3 686 997  3 748 587  

                    

Resultat 35 589  -225 145  237 040  -157 223  462 410  462 410  505 655  385 298  380 854  

                    

Egenkapital ved utgangen av året 621 450  882 184  645 144  1 039 407  182 734  576 997  71 342  - - 
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NOTER TIL BUDSJETTPOSTER:  565 

 566 

Post 3730 Tilskudd fra UiO 567 

Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, lønn til daglig leder og organisasjonskonsulent, 568 

honorar til tre medlemmer av Arbeidsutvalget, driftsavtale med USIT, studentorganer og KOF. 569 

Hele summen utbetales direkte fra UiO til SP. 570 

 571 

Post 3900 Annen driftsrelatert inntekt 572 

Øvrig inntekt som ikke faller inn under overnevnte poster. 573 

 574 

Post 3990  Øreavrunding ved fakturering 575 

Øreavrunding på fakturaer. 576 

 577 

51 - LØNN ANSATTE  578 

 579 

Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen 580 

Posten dekker lønnsutgifter for daglig leder og organisasjonskonsulent.  581 

 582 

Post 5011  Overtid i administrasjonen 583 

Posten dekker overtidslønn for administrasjonen. Etter avtale med daglig leder har vi satt av 584 

en liten sum som buffer for potensielt overtidsarbeid. 585 

   586 

Post 5012  Ekstra hjelp u/feriepenger 587 

Denne posten brukes til lønn av ekstra arbeid der vedkommende har levert 588 

personalmeldingsskjema.  589 

 590 

Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 591 

Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, men har ikke vært brukt de 592 

siste årene.  593 

 594 

Post 5014    AU-honorar u/feriepenger 595 

Tre av fem arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. 596 

Arbeidsutvalgsmedlemmene honoreres nå slik det er spesifisert i «Økonomisk reglement for 597 

Studentparlamentet ved UiO». Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og 598 

kommunikasjonsansvarlig får full månedslønn i juli, hvorav 50 prosent dekker 2 ukers overlapp 599 

med nytt arbeidsutvalg og de resterende 50 prosent for at det er vanskelig å få en 600 

sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. 601 

Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honoraret er beregnet på 602 

samme måte som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt 603 

en halv månedslønn i juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den 604 

resterende halve månedslønnen til universitetsstyrerepresentantene, med samme sats som 605 

de andre i arbeidsutvalget.   606 
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Post 5015    Rentekompensasjon 607 

Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i 608 

virkeperioden, samt skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra 609 

Lånekassen om rentefritak for hver enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen 610 

avhenger av hvor mye hver enkelt AU-medlem har tjent det enkelte året. Posten er vanskelig 611 

å beregne, da AU-medlemmer tjerner ulikt det halve året de ikke sitter i AU og det derfor er 612 

usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik 613 

størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte summen ligger også 614 

kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. 615 

 616 

Post 5017    Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid u/feriepenger 617 

Posten dekker honorar til ordstyrer, tolk og kontrollkomitémedlemmer etter gjeldene satser. 618 

Ordstyrer og tolk får kr 160,00 i timen per påbegynt time, pluss to timer forberedelse. Det 619 

konstituerende møtet og handlingsplanseminaret er også inkludert i denne posten.  620 

Kontrollkomiteens leder honoreres med kr 1 750,00 i semesteret, og de to andre medlemmene 621 

honoreres med kr 1 000,00 i semesteret.  622 

 623 

Post 5018  Telefongodtgjørelse 624 

Posten dekker telefongodtgjørelse for administrasjonen på kr 1 000,00 per person i året. Vi 625 

legger opp til at AU kan få dekket datapakker ved høy databruk i jobbsammenheng.  626 

 627 

Post 5019 Oversettelseshonorar 628 

Posten dekker utgifter i forbindelse med oversettelse av Studentparlamentets dokumenter, 629 

eksempelvis SPP og HP. 630 

 631 

Post 5092  Feriepenger adm. 12 % 632 

12 % av lønnsutgift.  633 

 634 

Post 5800  Refusjon av sykepenger 635 

Refusjon av sykepenger fra NAV. 636 

 637 

54 - ARBEIDSGIVERAVGIFT 638 

 639 

Post 5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 640 

Posten dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av post 5010-5017 og post 5922. 641 

 642 

Post 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 643 

Dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av feriepenger. 644 

 645 

59 - ANDRE PERSONALKOSTNADER 646 

 647 

Post 5910 Lunsjordning 648 

Økonomisk støtte til lunsjordning for Arbeidsutvalget. Et personaltiltak for å styrke 649 

arbeidsmiljø, og er å regne som et rimelig velferdstiltak.   650 
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Post 5912    Administrasjonsforpleining 651 

Posten dekker mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, medlemskap 652 

ved SiO treningssenter, samt tiltak som gir faglig utvikling.  653 

 654 

Post 5913 Overtidsmat AU 655 

Dekker overtidsmat til Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 656 

 657 

Post 5920 Yrkesskadeforsikring 658 

Forsikring. 659 

 660 

Post 5922    Obligatorisk tjenestemannspensjon (OTP) 661 

Dekker pensjon og bankomkostninger til administrasjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av 662 

lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Ingen av 663 

AU-medlemmene er per i dag medlemmer i denne ordningen.  664 

 665 

Post 5990 Andre personalkostnader 666 

Posten er knyttet til utgifter for personalkostnader som påløper på Villa Eika. Den dekker kake 667 

i forbindelse med bursdager, frukt og grønt til kontoret blir dekket av denne posten.  668 

 669 

Post 5991 Studentparlamentsfester 670 

Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og 671 

sommeravslutning.  672 

 673 

Post 5992 Opplæring og overlapp 674 

Posten dekker utgifter forbundet med opplæring og overlapp mellom avtroppende og 675 

påtroppende Arbeidsutvalg i juli. 676 

 677 

Post 5993  Internseminarer og evalueringer 678 

Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for 679 

Arbeidsutvalget, som mat, reise og oppholdsutgifter.  680 

 681 

Post 5994  Komitéaktivitet 682 

Skal dekke driftsmidler som mat til internasjonal komité, studie- og forskningskomiteen, 683 

miljøkomiteen, promoteringskomiteen og kontrollkomiteen.  684 

 685 

Post 5995 Representasjonsantrekk AU 686 

Posten dekker utlegg til representasjonsantrekk for medlemmer av Arbeidsutvalget.  687 

 688 

65 - KOSTNADSFØRT INVENTAR 689 

 690 

Post 6540    Driftsmaterialer 691 

Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr og møbler.   692 
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67 - DIVERSE FREMMEDE TJENESTER 693 

 694 

Post 6710    Revisjonshonorarer 695 

Posten dekker revisjon av SPs regnskap.  696 

 697 

Post 6720    Regnskapstjenester 698 

Posten dekker regnskapskostnader, lønns- og personalkostnader. 699 

 700 

Konto 6730  IT-tjenester 701 

Studentparlamentet mottar et øremerket tilskudd fra UiO, som vi betaler videre til USIT. Dette 702 

dekker en 5 % -stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, 703 

tilrettelegging av infrastruktur og brukerstøtte.  704 

 705 

Post 6740  Miljøfyrtårn 706 

Dekker kostnadene knyttet til årsavgift og resertifisering hvert tredje år (sist 2018).  707 

 708 

68-69 - KONTORKOSTANDER 709 

 710 

Post 6810 Kontorrekvisita 711 

Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og 712 

kaffe/te.  713 

 714 

Post 6815  Kopiering 715 

Studentparlamentet eier en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker en 716 

serviceavtale. Utgiften til kopimaskinen deles med VT. Store kopioppdrag utføres på 717 

Reprosentralen og dekkes av UiO.  718 

 719 

Post 6850 Nettsider og lisenser 720 

Posten dekker serveravgift for nettsidene og andre eventuelle lisenser.   721 

 722 

Post 6860  Abonnementer 723 

Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika. Per i dag gjelder dette ett digitalt 724 

årsabonnement på Aftenposten.  725 

 726 

Post 6940  Porto 727 

Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under 728 

postsystemet til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges 729 

portokostnader ved oversendelse av bilag til revisor. 730 

 731 

70 - REISEKOSTANDER 732 

 733 

Post 7100 Kilometergodtgjørelse 734 

Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som 735 

internseminarer osv. Posten blir kun benyttet dersom MoveAbout-elbilene ikke har 736 

tilstrekkelig rekkevidde eller kan oppfylle behovet.  737 
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Post 7150  Reiser ikke oppgavepliktig 738 

Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. På denne posten føres også midlertidige 739 

reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO.  740 

 741 

Post 7151  Kollegieforum (KOF) 742 

Posten dekker reise, kost og losji i forbindelse med samlinger i regi av det norske nettverket 743 

for studenter i universitetsstyrer (Kollegieforum), samt representasjonsantrekk for 744 

universitetsstyrerepresentantene. Midlene er øremerket i tilskuddsbrevet fra UiO. 745 

 746 

73- ARRANGEMENT- OG KAMPANJEKOSTNADER  747 

 748 

Post 7316 FUS 749 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet nettverket for studenter i fakultets- og universitetsstyrer 750 

ved UiO.  751 

 752 

Post 7317 SULF 753 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet Studentutvalgenes lederforum. 754 

 755 

Post 7318 Organisasjonsutvikling 756 

Posten dekker planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at 757 

Studentparlamentet og andre ulike enheter ved Universitetet fungerer på en god og effektiv 758 

måte, slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning. 759 

 760 

Post 7319  Promotering og kampanjer  761 

Posten dekker kostnader tilknyttet aktivitet som gjennomføres for å promotere 762 

studentparlamentet. Dette innebærer innkjøp av promoteringsmateriell og kampanjeutgifter 763 

som stand-materiell, gensere, t-skjorter, bærenett og annet som måtte være nødvendig for å 764 

promotere SP på en god måte.  765 

 766 

Post 7320    Møtekostnader til Studentparlamentsmøter 767 

Denne posten dekker mat og andre kostnader i forbindelse med Studentparlamentsmøter.  768 

 769 

Post 7321  Arrangementskostnader 770 

Posten dekker mindre arrangementer som frokostmøter, sosiale og politiske arrangementer 771 

for Studentparlamentet, samt andre arrangementer som fremmer Studentparlamentet og vår 772 

politikk.  773 

 774 

Post 7322  Handlingsplanseminar 775 

Posten dekker arrangering av Politisk seminar på starten av studieåret, og inkluderer midler til 776 

overnatting, mat, transport og eventuelle kostnader tilknyttet gjennomføring. Posten forblir 777 

lav med hensikt om å søke midler til UiO, da UiO har gitt tydelig signal om at de ønsker å gi 778 

støtte til større arrangementer.  779 
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Post 7323    NSO 780 

Posten dekker hovedsakelig UiOs delegasjons utgifter på NSOs landsmøte og formøter 781 

tilknyttet dette arrangementet.  782 

 783 

Post 7324  Semesterstart 784 

Denne posten dekker alle utgifter knyttet til semesterstartsarrangementer, f.eks. grilling, vafler 785 

og lounge utenfor Villa Eika.  786 

 787 

Post 7325  Studentkonferanse (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 788 

Posten dekker arrangering av en studentkonferanse i februar/mars måned. Denne inkluderer 789 

midler til overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. Posten er tom ettersom vi 790 

håper å få hele arrangementet dekket gjennom støtte fra NSO. 791 

 792 

Post 7326  Andre møter 793 

Posten dekker andre møtekostnader tilknyttet for eksempel, AU-møter, dekanlunsjer, 794 

rektoratmøter, samarbeidsmøter med relevante aktører, etc.  795 

 796 

Post 7327  Miljøfestival 2019 (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 797 

Posten skal dekke egenandel av SPs miljøfestival i september 2019. Vi håper å få mesteparten 798 

av arrangementsutgiftene dekket via støtte fra relevante aktører. 799 

 800 

Post 7328 Circle U. 801 

Posten skal dekke utgifter for Studentparlamentets aktivitet knyttet til UiOs europeiske 802 

universitetssamarbeid, Circle U. 803 

 804 

Post 7329 STUDPARL1000 (Posten utfases, forsvinner fra 2022/2023) 805 

Dette er en arrangementssatsning Arbeidsutvalget ønsker å prioritere. 806 

 807 

74 - GAVER OG KONTINGENTER 808 

 809 

Post 7410  Kontingenter 810 

Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs.  811 

 812 

Post 7415 Gaver 813 

Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO-AU, 814 

VT-AU og SP-AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år.  815 

 816 

Post 7462 Fraksjonsstøtte 817 

Støtte til de studentpolitiske listene ved Studentparlamentet ved UiO. 1/3 av midlene settes 818 

av til aktivitetsmidler og 2/3 av midlene settes av til grunnstøtte. 819 
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Post 7463 Studentorganer 820 

Midlene som ulike studentorganer kan søke til. Hvert år fastsettes en viss sum gjennom 821 

tildelingen til SP. Midler fra post 7463 overføres fra SP til studentorganer etter godkjent 822 

søknader.  823 

 824 

Post 7464  Ekstra studentorgansmidler 2020 825 

Opprinnelig en ekstraordinær post for 2019. Videreføres til 2020. 826 

 827 

75 - FORSIKRING 828 

 829 

Post 7500    Forsikringspremie 830 

Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU.  831 

 832 

76 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 833 

 834 

Post 7706    Arbeidsmiljømidler 835 

Posten disponeres av SP-AU til arbeidsmiljøfremmende tiltak. Dette kan f.eks. være mat etter 836 

spesielt lange dager, internarrangementer og teambuilding.  837 

 838 

Post 7723   Studentparlamentsvalg 839 

Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget, som 840 

materielle utgifter og utgifter forbundet med debatter og arrangementer. Kostnader for 841 

ekstrahjelp, som f.eks. valgansvarlige ved fakultetene i forbindelse med studentvalget, går 842 

også under denne posten.  843 

 844 

Post 7740  Øredifferanser ved avstemming (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 845 

Øredifferanser ved avstemming. 846 

 847 

Post 7770 Bankkostnader  848 

Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn.   849 

 850 

Post 7790 Andre driftskostnader 851 

Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikke 852 

passer inn under andre poster.  853 

 854 

80 - FINANSINNTEKTER 855 

 856 

Post 8050 Renteinntekter  857 

Renteinntekter på egenkapitalen til SP.  858 

 859 

Post 8070  Annen finansinntekt 860 

Kundeutbytte.  861 

 862 

Post 8155  Renteutgifter  863 

På denne posten føres Studentparlamentets eventuelle renteutgifter.  864 
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SAKSNUMMER: 096/20-21 

SAKSTITTEL: Ny behandling av resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER 

Bakgrunn for saken: 865 

Med bakgrunn i vedtak i sak 077/20-21 i SP-møtet nr. 3 den 15. oktober 2020 kommer det nå 866 

en sak om ny behandling av resolusjoner. Disse er alle resolusjoner som ville blitt foreldet om 867 

Studentparlamentet ikke ba om ny behandling. Studentparlamentet ba om ny behandling av 868 

totalt 15 resolusjoner. 869 

 870 

Faktagrunnlag: 871 

I vedtektenes § 14-3 Foreldelse står det blant annet følgende om foreldelse av politiske 872 

dokumenter, deriblant resolusjoner: Om Studentparlamentet ikke ber om ny behandling av det 873 

aktuelle dokumentet før foreldelsesfristen, og Studentparlamentet har blitt orientert om 874 

foreldelsen, er dokumentet ikke lenger gyldig. 875 

 876 

Vurderinger: 877 

Arbeidsutvalget har vurdert at de resolusjonene som skal opp til ny behandling, bør spres ut 878 

over flere møter av tidshensyn. Dette hensynet ble løftet på forrige møte, og til dette møtet er 879 

det forberedt fem resolusjoner. Vi har også tatt en vurdering på at vi løfter resolusjonene 880 

kronologisk, og tar ny behandling av de eldste resolusjonene først.  881 

 882 

Noe av hensikten med å ta opp resolusjonene til ny behandling – gitt at de vedtas av 883 

parlamentet på nytt – er å oppdatere dem så politikken vi eventuelt har på området skal være 884 

relevant for samtiden. Parlamentet står selvsagt også helt fritt til å vedta resolusjonen som 885 

den foreligger uten endringer, eller å avvise resolusjonen. 886 

 887 

Arbeidsutvalget opplever ikke at det ligger i vårt mandat å gjøre endringer på resolusjonene 888 

før de legges fram for parlamentet. Derfor legges resolusjonene fram til ny behandling i den 889 

formen de opprinnelig ble vedtatt. Arbeidsutvalget fremmer endringsforslag til resolusjonene 890 

der vi opplever at noe kan endres for at resolusjonen skal være oppdatert, men uten å endre 891 

meningsinnholdet. Et eksempel er resolusjonen «Kutt i flyreiser» fra 2015/16, som har 2018 892 

som deadline for et av sine punkter. 893 

 894 

Enkelte resolusjoner har det vært særlig utfordrende å gjøre mer dagsaktuelle ved å kun 895 

foreslå mindre endringer som ikke er meningsbærende eller som endrer på meningsinnholdet. 896 

Et eksempel er resolusjonen «Til kamp mot landeveisrøverne i Kopinor», som gjaldt en veldig 897 

spesifikk sak i 2011 der Kopinor foreslo å gjøre kjøp av digitale kompendier obligatorisk for 898 

studentene.  899 

 900 

Flere resolusjoner er også formulert på en måte som refererer til aktuelle saker på den tiden 901 

de ble behandlet og vedtatt, men som kan virke underlige i dag uten å ha konteksten. Et 902 

eksempel på dette er «Reklamefritt universitet – når kommer krillen?» fra 2011, som handler 903 
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om reklamefritt universitet, men der tittelen refererer til en reklame for krillolje som ble refset 904 

for villedende markedsføring mot slutten av 2010. 905 

 906 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  907 

Etablert praksis om at forslag til vedtak lyder «resolusjonen vedtas i sin helhet» legges til 908 

grunn for behandling av de følgende resolusjonene.  909 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 1 

TIL KAMP MOT LANDEVEISRØVERNE I KOPINOR 910 

Kopinor lufter nå tanken om at alle studenter skal tvinges til å betale for digitale kompendier. 911 

Istedenfor at vi fritt skal kunne velge om vi ønsker å kjøpe kompendiene, hvilket pensum vi 912 

ønsker eller om vi vil finne akkurat de samme artiklene som i kompendiene gjennom 913 

Universitetsbiblioteket (UB), skal alle nå tvinges til å kjøpe en vare. Dette er et ran. Studenter 914 

tvinges til å gi fra seg penger på urettmessig grunnlag og når det i tillegg er et frontalangrep 915 

på studenters akademiske frihet oppfører Kopinor seg som gammeldagse landeveisrøvere. 916 

Kopinors forslag er et uhørt angrep på gratisprinsippet innen høyere utdanning, da det er en 917 

snikinnføring av skolepenger. 918 

 919 

Studentparlamentet sitter ikke stille mens Kopinor saler hesten og pusser våpnene for tidenes 920 

ran av en av gruppene i Norge med dårligst råd. Den enkleste løsningen for å stoppe Kopinor 921 

er rett og slett ikke å betale det de krever. Velger en, fem eller ti studenter å nekte å betale 922 

kan de få stygge konsekvenser for dem. Nekter 10 000 av UiOs studenter å betale kan det få 923 

stygge konsekvenser for Kopinor. 924 

 925 

Studentparlamentet har derfor følgende beskjed: Enten dropper Kopinors forslaget om 926 

tidenes ran av studenter ellers så mobiliserer Studentparlamentet til kamp mot dem. Hvis 927 

Kopinor forsøker å gjennomføre ranet sitt vil Studentparlamentet sette i gang en nasjonal 928 

boikottkampanje av fakturaen som garantert vil adresseres til oss. Vi vil gjøre som vi har rett 929 

til, hente artikler fra tidsskrifter UB har betalt for og kopiere bøker vi finner på biblioteket. 930 

Kopinor kan plage enkeltnektere, men de kan aldri straffe studentmassen kollektivt. 931 

 932 

Studentparlamentet lover derfor følgende: 933 

 Kamp på den politiske fronten mot forslaget fra Kopinor. 934 

 Å arrangere en storstilt boikottkampanje på UiO der vi oppfordrer studentene til å 935 

makulere fakturaene fra Kopinor. 936 

 937 

FORSLAG TIL VEDTAK:  938 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 939 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 2 

REKLAMEFRITT UNIVERSITET - NÅR KOMMER KRILLEN? 940 

UiO er erklært for reklamefri sone, allikevel ser vi ved hver semesterstart at ulike aktører slipper 941 

til med stand med storstilt markedsføring av ymse produkter, enten det er aviser, bokhandlere, 942 
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strømleverandører eller mobilabonnement. Disse produktene markedsføres både inne i 943 

vrimlearealer ved fakultetene og på Frederikkeplassen. UiO må begynne å håndheve sitt eget 944 

reglement og ikke slippe til disse aktørene på campus. 945 

 946 

Studentparlamentet i Oslo krever at UiO skal være en plass hvor studenter får gå i fred for 947 

innpåslitne selgere. Studentforeninger ved UiO skal selvfølgelig få markedsføre seg selv fritt. 948 

 949 

FORSLAG TIL VEDTAK:  950 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 951 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 3 

FORSIKRING TIL ALLE STUDENTER 952 

Studentparlamentet i Oslo krever forsikring for alle studenter.  953 

 954 

Studentparlamentet i Oslo er kjent med at studenter i dag mangler tilfredsstillende 955 

forsikringsdekning ved ulykke / sykdom som oppstår i undervisningssituasjonen, for 956 

eksempel ved arbeid i laboratorium. Studenter har i dag ikke rett til yrkesskadeforsikring som 957 

vanlige arbeidstagere har. Studenter er heller ikke ulykkesforsikret som elever i norsk skole er. 958 

Studenter vil derfor ende opp med kun uførepensjon, som for unge under 26 år er litt over 959 

vanlig minstepensjon, dersom de blir syke eller skader seg i studiene. 960 

 961 

Studentparlamentet i Oslo krever: 962 

 At alle studenter skal ha rett til yrkesskadeforsikring, som dekker tap av fremtidig inntekt 963 

ved studierelaterte skader og sykdommer. 964 

 At staten sørger for at alle studenter også er ulykkesforsikret. 965 

 966 

FORSLAG TIL VEDTAK:  967 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 968 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 4 

KUTT I FLYREISER 969 

Ifølge UiOs siste miljørapport slapp universitetet i 2014 ut klimagasser tilsvarende 3740 tonn 970 

CO2. Til sammenlikning reiste ansatte ifølge den samme rapporten 43 256 431 km med fly i 971 

denne perioden, noe som tilsvarer 11 680 tonn CO2. 972 

 973 

I 2014 var derfor UiOs samlede klimagassutslipp 15 431 tonn CO2. 974 

 975 

Flyreiser står for hoveddelen av UiOs klimagassutslipp, Studentparlamentet mener derfor at 976 

en reduksjon antall kilometer fløyet er nødvendig for å kutte UiOs klimagassutslipp. 977 

 978 

Samtidig som vi mener at UiO må kutte i antall kilometer fløyet, ser vi at noen flyreiser fortsatt 979 

vil være nødvendige. For selv om mye kan skje over videokonferanser og liknende, så vil 980 

internasjonalisering alltid innebære et visst antall flyreiser. For at disse skal være miljøvennlige 981 
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er det nødvendig at UiO kjøper klimakvoter tilsvarende utslippet som reisen medfører. Et slikt 982 

tiltak vil føre til at resterende flyreiser i praksis blir klimanøytrale. 983 

 984 

Studentparlamentet krever: 985 

 at UiO reduserer antall flygninger med 50% innen 2030. 986 

 at UiO innen høsten 2018 utarbeider en plan for å nå dette målet. 987 

 at UiO årlig kjøper klimakvoter tilsvarende CO2-utslippene fra flyreiser gjort av ansatte. 988 

 at det før alle reiser skal vurderes om reisebehovet kan dekkes på andre måter, som 989 

videokonferanser eller mer miljøvennlige transportmidler. 990 

 991 

FORSLAG TIL VEDTAK:  992 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 993 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 5 

KJØTTFRI MANDAG I SIOS KANTINER 994 

Dette resolusjonsforslaget bygger på Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sin 995 

resolusjon vedtatt 31.08.15 «Meat-free day at the SIB canteens». 996 

 997 

På globalt nivå forurenser kjøttindustrien mer enn all transport til sammen og er derfor et 998 

vesentlig bidrag til de pågående klimaendringene (Kilde: The Food and Agriculture 999 

Organization of the UN). Derfor bør gjennomsnittlig kjøttkonsum hos hver enkelt innbygger i 1000 

Norge reduseres betraktelig. For å oppnå dette, må serveringssteder være bevisst sine 1001 

vegetartilbud. Å innføre fullstendig kjøttfrie SiO-kantiner på mandager vil vise at 1002 

Samskipnaden er ambisiøs når det kommer til miljøvern. En slik kjøttfri dag vil også være en 1003 

anledning til å skape bevissthet hos studenter og ansatte på Samskipnadens 1004 

utdanningsinstitusjoner rundt miljøpåvirkningen til kjøttindustrien og fordelene ved å redusere 1005 

eget kjøttforbruk. 1006 

 1007 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener at: 1008 

 SiO-kantinene burde utrede og implementere en kjøttfri dag hver uke i sine kantiner. 1009 

 Implementeringen av en kjøttfri dag bør sammenfalle med en kampanje i samarbeid med 1010 

Velferdstinget i Oslo og Akershus og andre relevante aktører om kjøttproduksjon og 1011 

fordelene ved å redusere sitt eget kjøttforbruk. 1012 

 SiO-kantinene bør redusere prisen på kjøttfrie retter slik at disse alternativene alltid er 1013 

økonomisk fordelaktig å velge. 1014 

 SiO-kantinene bør tilby mer og tydelig merket vegansk mat. 1015 

 1016 

FORSLAG TIL VEDTAK:  1017 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  1018 
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SAKSNUMMER: 097/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER 

 1019 

RESOLUSJON 1 1020 

Fremmet av: Oline Marie Sæther (MSU) 1021 

 1022 

«TITTEL PÅ RESOLUSJONEN» 1023 

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal utarbeide en tiltaksplan for hvordan 1024 

studentmedvirkning skal sikres på alle nivåer ved UiO. Målet er å utarbeide felles retningslinjer 1025 

som setter en standard for hvordan studentdemokratiet er innrettet ved UiO. Tiltaksplanen 1026 

skal utarbeides i samarbeid med studentutvalgene og presenteres for studentparlamentet. 1027 

 1028 

FORSLAG TIL VEDTAK:  1029 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 1030 

 

 

RESOLUSJON 2 

Fremmet av: Oleksandra Dorichenko (VA) and Charlotte Hjort (GL) 1031 

 1032 

STABILITY FOR EXCHANGE AND INTERNATIONAL STUDENTS DURING THE PANDEMIC 1033 

During the last months we have learned that Coronavirus disease (COVID-19) forces us as a 1034 

society to take some hard choices. When the R number has gone up Norway and University 1035 

of Oslo (UiO) with it have chosen strict safety precautions which have had a huge impact on, 1036 

among other things, students’ mental health.  1037 

 1038 

This spring UiO chose to cancel ordinary exchange at UiO for the fall semester 2020, which 1039 

also stopped many students who are currently studying abroad from going to their exchange-1040 

country. The international students who were to come to UiO this autumn had to postpone 1041 

their arrival till January 2021, with the new housing guarantees starting from January 2021 1042 

accordingly. Moreover, the non-EU students have received their residence permits on the 1043 

grounds of such guarantees.  1044 

 1045 

However, it has come to our attention that the housing guarantees that were given to the 1046 

international students are being revoked by UiO only 2 months prior to the arrival of these 1047 

students, putting them in highly stressful and unfair conditions, with their living situation in the 1048 

midst of a pandemic (and a mandatory 10-day quarantine upon arrival) being unstable and 1049 

uncertain.  1050 

 1051 

Since UiO poses itself as an internationally oriented university, and in the light of the support 1052 

held by the Student Parliament towards international students, it is important to take 1053 
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appropriate measures to resolve these issues as soon as possible. The move to deprive the 1054 

new international students of housing security in these incredibly trying times has to be 1055 

addressed by the Student Parliament with firmness and resolve.   1056 

 1057 

https://universitas.no/nyheter/67054/uio-avlyser-ordinar-utveksling-til-hosten/  1058 

https://universitas.no/kultur/67368/internationals-face-complications-upon-arrival/  1059 

 1060 

This resolution proposes that: 1061 

 The Student Parliament will show extra support for the international students especially 1062 

now during COVID-19 in order to uphold the values of inclusion at UiO. 1063 

 The Student Parliament supports exchange for students who want to go abroad for 5 1064 

months (one semester) or longer, as long as they follow the respective country’s COVID-1065 

19 rules. 1066 

 The Student Parliament urges University of Oslo to prioritize sending and welcoming 1067 

students who are taking a degree to their respective institute (if the student wants to). 1068 

 The Student Parliament demands that the international students who are to arrive for the 1069 

spring semester 2021, with the guarantees already given by UiO and SiO secured, be 1070 

granted housing security. 1071 

 1072 

FORSLAG TIL VEDTAK:  1073 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  1074 

https://universitas.no/nyheter/67054/uio-avlyser-ordinar-utveksling-til-hosten/
https://universitas.no/kultur/67368/internationals-face-complications-upon-arrival/
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FORKORTELSER 

 

AL  A-lista 

AU  Arbeidsutvalget 

DNS  Det Norske Studentersamfund 

ESN   Erasmus Student Network 

GjL  Gjestelista 

GL  Grønn liste 

HFSU  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet 

HP   Handlingsplan 

ISU   International Students’ Union Of Norway 

JSU  Juridisk studentutvalg 

KD   Kunnskapsdepartementet  

KOF   Kollegieforum  

LL  Liberal liste 

LMU   Læringsmiljøutvalget 

ML  Moderat liste 

MNSU   Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

MSU  Medisinsk studentutvalg 

NSO   Norsk Studentorganisasjon 

OSU  Odontologisk studentutvalg 

RL  Realistlista 

SAIH   Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

SULF  Studentutvalgenes lederforum 

UiO  Universitetet i Oslo 

SiO   Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP  Studentparlamentet 

SPP   Studentpolitisk plattform 

SU  Studentutvalg 

SUUV  Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

SVSU  Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

TSU  Teologisk studentutvalg 

VA  Venstrealliansen 

VT(OA) Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 


