
 
 

 

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 
 

 

MØTE NR. 6 FOR STUDENTPARLAMENTET 2020/2021 
 

 

TORSDAG 25.02.21 
  



 
 

Side 2 av 97 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

OSLO, 18.02.21 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 06/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Torsdag 25.02.21 kl. 17.00-21.00 

STED: Zoom (Meeting ID: 647 3974 4385 Passcode: 304673) 
 

TID SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00 110/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 111/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 112/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 113/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtakssak 

 114/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 115/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.05 116/20-21 Orienteringer Orienteringssak 

    

Kl. 17.15 117/20-21 Fordelingsnøkkel – NSOs landsmøte 2021 Vedtakssak 

Kl. 17.30 118/20-21 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2021 Valgsak 

Kl. 17.45 119/20-21 Endringsforslag til styringsdokumenter Vedtakssak 

Kl. 19.30 120/20-21 Miljøfyrtårn Vedtakssak 

Kl. 20.00 121/20-21 Undervisningsprisen 2021  Vedtakssak 

Kl. 20.15 122/20-21 Priskomité – undervisningsprisen 2021 Valgsak 

Kl. 20.30 123/20-21 Resolusjoner Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

 

Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Frist for å sende inn resolusjoner til møtet var torsdag 

18.02.21 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 
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SAK  INNHOLD 

 

110/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

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

Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

111/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 

112/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

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

 

113/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

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

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

114/20-21 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 

 

115/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 5 og 6 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 10 

 11 

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS: 12 

Vara: Annika Syverstad (GL) (21.01.21) 13 

 14 

ARBEIDSPAKKE 5 I CIRCLE U.: SOCIALLY-ENGAGED EDUCATION AND RESEARCH: 15 

Representant: Benedikte Marie Espeland (12.02.21)  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: 116/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Det er ikke veldig lenge siden forrige møte, men det har likevel skjedd ganske mye. Allerede 17 

dagen etter forrige SP-møte presenterte regjeringen sin krisepakke til studentene. Denne 18 

innebar ca. 1 milliard kroner til tiltak rettet mot studenter, og vi reagerte hovedsakelig på to 19 

ting ved pakken: den dekker ikke alle som trenger krisepakke og den innebærer at studentene 20 

får mer i lån. Vi oppfattet også at det deler av studentmassen var rasende og at de trengte et 21 

utløp for frustrasjoner og at noen talte deres sak. Vi har derfor jobbet med å komme på 22 

dagsorden og stilt opp i VG, Dagbladet og NRK. I forkant av dette kalte vi inn listelederne til 23 

et møte hvor vi orienterte om planen om å gå ut i media og svarte på spørsmål om krisepakken. 24 

I handlingsplanen står det at arbeidsutvalget skal «Arbeide for at UiO-studentenes rettigheter 25 

ivaretas gjennom koronapandemien» og i studentpolitisk plattform står det at «Studiestøtten 26 

må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, utvides til 12 måneder og økes slik at studentene 27 

kommer over fattigdomsgrensen», og det er på bakgrunn av disse punktene vi har fulgt opp 28 

krisepakken. 29 

 30 

Studiebarometeret kom i uke 6 og tallene viser det vi fryktet: studentene har det tøft. Mer om 31 

dette i Karl Oskars orientering. 32 

 33 

Studentdemokratiet ved UiO har fått et viktig gjennomslag i universitetsstyret! 34 

Handlingsplanpunktet om å styrke det lokale studentdemokratiet ved UiO har nå blitt forankret 35 

i et vedtak i universitetsstyret. Dette innebærer at studenttillitsvalgte på UiO skal få 36 

forutsigbare vilkår i vervene sine. Mer om dette i universitetsstyrerepresentantenes 37 

orientering.   38 

 39 

Vi har også hatt en digital samling med U-nettverket (studentdemokratiene ved UiO, UiB, UiT, 40 

NTNU og NMBU) hvor vi hadde ide- og erfaringsutveksling om arbeid med studentvalg, 41 

studiebarometeret og studentvelferd i koronapandemien. Dette ga nyttige innspill til vårt 42 

videre arbeid med alle disse tingene. 43 

 44 

Det er igjen fire resolusjoner av de resolusjonene som parlamentet har vedtatt at man vil se på 45 

igjen, før de enten foreldes eller vedtas på nytt. Siden det er usikkert hvor lang tid det vil ta å 46 

votere over endringsforslagene til styringsdokumentene har vi besluttet å utsette disse til SP-47 

møte nr. 7.  48 
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ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Siden sist har jeg jobbet mye med studentenes koronasituasjon, særlig gjennom arbeidet med 49 

krisepakke og å få åpnet lesesalene. Høyere utdanningsminister Henrik Asheim kalte inn 50 

norske studentledere på et innspillsmøte tidlig i februar, og jeg deltok på vegne av 51 

Studentparlamentet ved UiO. Jeg spilte inn at krisepakken burde favne bredere og være uten 52 

en låneandel, og at det pandemien har vist oss er at studiestøtten i utgangspunktet er for lav. 53 

Jeg sa også at lesesalene og andre læringsarealer bør åpne snarest mulig. 54 

 55 

I forbindelse med krisepakken har jeg, sammen med andre studentledere i Oslo skrevet 56 

leserinnlegg som kom på trykk i Dagbladet. Andre medier plukket også opp saken, og de siste 57 

ukene har studentene stått høyt på dagsorden i mediene. Senere har jeg gått ut i VG om 58 

stengte lesesaler sammen med rektor Svein Stølen og professor Karen Helene Ulltveit-Moe. 59 

Også NRK var interessert i å lage saker om stengte lesesaler, som resulterte i en liten 60 

videosnutt på deres nettsider. 61 

 62 

Nylig ble jeg kontaktet av FHI som har et prosjekt om veien ut av COVID-19. I den forbindelse 63 

skal jeg delta i forskningsprosjektet som en representant for studentgruppen i befolkningen 64 

som skal predikere ulike scenarier ut av pandemien.  65 

 66 

En pandemi er ganske altomfattende og berører stort sett alle deler av det jeg arbeider med, 67 

men jeg får heldigvis jobbe med andre ting óg. 68 

 69 

Jeg har vært på møte i Studenthovedstaden, som er et samlingspunkt for studentledere i Oslo. 70 

To representanter fra studenthovedstaden representerer studentene opp mot Oslo kommune. 71 

Vi diskuterte saker disse studentrepresentantene skal ta opp i neste møte med kommunen. 72 

Disse sakene knyttet seg til å jobbe for en studentmelding, studentfrivillighet og tilskudd til 73 

studentenes psykiske helse. 74 

 75 

Det har også vært møte i utdanningskomiteen. For oppdateringer derfra, se Karl Oskars 76 

orientering. 77 

 78 

I tillegg har jeg sittet i søkekomiteen for rektorvalget. Komiteen har vært i kontakt med svært 79 

mange potensielle kandidater, men det er kun ett team som stiller. Det betyr at det ikke blir 80 

valg, men at teamet godkjennes eller avvises i universitetsstyret i mars. Team Stølen og 81 

Gornitzka blir presentert på stream fra UiOs nettsider 19. februar 2021 kl. 12.00. Her skal 82 

teamet svare på spørsmål om hvordan de vil styre UiO de fire neste årene.  83 

 84 

Lenker til noen av medieoppslagene: 85 

 https://www.dagbladet.no/meninger/det-er-ikke-nok/73363730 86 

 https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-bristepunktet/73358290 87 

 https://khrono.no/kritisk-til-fhi-rapport--har-de-sett-de-bleke-fjesene-opplevd-de-88 

som-faller-fra/553430 89 

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KmmPB/flere-krever-at-lesesalene-aapner 90 

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KqX4K/fhi-innroemmer-feil-i-rapport-91 

professor-frykter-alvorlige-konsekvenser-for-unge 92 

https://www.dagbladet.no/meninger/det-er-ikke-nok/73363730
https://www.dagbladet.no/nyheter/pa-bristepunktet/73358290
https://khrono.no/kritisk-til-fhi-rapport--har-de-sett-de-bleke-fjesene-opplevd-de-som-faller-fra/553430
https://khrono.no/kritisk-til-fhi-rapport--har-de-sett-de-bleke-fjesene-opplevd-de-som-faller-fra/553430
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KmmPB/flere-krever-at-lesesalene-aapner
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KqX4K/fhi-innroemmer-feil-i-rapport-professor-frykter-alvorlige-konsekvenser-for-unge
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KqX4K/fhi-innroemmer-feil-i-rapport-professor-frykter-alvorlige-konsekvenser-for-unge
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 https://www.nrk.no/video/c165989e-dd6c-45b8-b177-c0efd92a6a01 93 

 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gWL8GL/leila-24-maatte-flytte-hjem-til-94 

moren-helt-umulig-aa-faa-jobb 95 

 https://universitas.no/nyheter/67801/demonstrerer-mot-ny-krisepakke/ 96 

 

 

ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Kommunikasjon 97 

I forlengelse av kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt i høst, har vi begynt å tenke 98 

langsiktig på hvordan Studentparlamentet kan nå bredere ut til studenter. Et av 99 

hovedproblemene våre er at vi ikke når andre enn de som vet at vi finnes fra før via sosiale 100 

medier. Vi har rett og slett ingen effektiv kanal til studentene. Vi jobber opp mot UiO for en 101 

avtale med kommunikasjonsavdelingen og har tatt opp med rektoratet at vi trenger mer hjelp 102 

og bistand for å sikre at studentene vet at vi eksisterer. Dette vil på sikt både styrke 103 

universitetsdemokratiet, og forhåpentligvis øke oppsluttingen vår i studentvalget på lang sikt. 104 

 105 

Vi har begynt “priming” til studentvalget. Det vil si at vi lanserer kampanjer som skal nå ut til 106 

studenter. Vi har valgt kampanjeoverskriften «Dine rettigheter» internt. Det vil si at 107 

hovedbudskapet skal være å opplyse studenter om rettighetene sine, og hvordan SP er med 108 

på å ivareta dem. Vi kjører ut kampanje om studenttillitsvalgte på lokalt nivå, internasjonale 109 

studenter og om miljøarbeidet studentpolitikere har stått i spissen for på UiO. Videre kommer 110 

kampanjene til å dreie seg mer om Studentparlamentet og studentvalget etterhvert som vi 111 

nærmer oss. Om noen ønsker å vite mer om arbeidet kan man enten spille inn ting til 112 

Promoteringskomiteen ved leder Harald Bøe eller kontakte meg direkte. 113 

 114 

Valg 115 

Store deler av tiden min går til planlegging av valget. I år har åtte lister registrert seg til valg. 116 

Fristen gikk ut 15.02. klokken 23.59. Fristen for å sende inn hele lista er 02.03 klokken 12.00. 117 

Vi har begynt med planlegging av grafisk materiale, informasjon om grafisk til listene, 118 

planlegging av arrangementer og ulike scenario-planer avhengig av koronasituasjonen. Det er 119 

ekstra krevende å planlegge studentvalget i år. Siden valget er lagt uken etter påske, mener 120 

AU at sannsynligheten for at Oslo i stor grad er stengt ned er relativt høy. Erfaringsmessig har 121 

vi sett at regjeringen slipper opp for reiseaktivitet i ferier og stenger ned når folk kommer 122 

tilbake. Vi planlegger derfor for heldigital valguke siden vi antar at UiO i stor grad er stengt i 123 

valguka.  124 

 125 

Valgutvalget avholder sitt første møte torsdag 18.02.  126 

 127 

Internasjonalt 128 

 129 

Circle U.  130 

Vi begynner å nærme oss slutten på forhandlingene med de andre studentdemokratiene om 131 

Terms of references som ble lagt frem for parlamentet tidligere i år. Det er blitt gjort en del 132 

mindre endringer på delen om votering, da det som ble lagt frem viste seg å være 133 

https://www.nrk.no/video/c165989e-dd6c-45b8-b177-c0efd92a6a01
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gWL8GL/leila-24-maatte-flytte-hjem-til-moren-helt-umulig-aa-faa-jobb
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/gWL8GL/leila-24-maatte-flytte-hjem-til-moren-helt-umulig-aa-faa-jobb
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inkonsekvent. Det er naturlig at denne typen prosesser tar litt tid når syv studentdemokratier 134 

i lockdown skal bli enige om ett dokument.  135 

 136 

Jeg møter jevnlig i Circle U. sin styringsgruppe. Gruppa er en av syv arbeidspakker. Ansvaret 137 

for pakken ligger hos UiO, derfor er studentrepresentanten fra Circle U. Student Union 138 

oppmeldt fra Studentparlamentet på UiO. Gruppen er et viktig møtepunkt mellom studentene 139 

og de syv universitetene. Vi får holde egne orienteringer om arbeidet i Circle U. Student Union, 140 

dette er nyttig for dialogen mellom oss og ledelsen på de ulike universitetene.  141 

 142 

Ellers kan vi melde om at rektor Svein Stølen ble valgt til President i Circle U., noe som er flott 143 

for samarbeidet vårt. Gratulerer så mye.    144 

 145 

Utveksling og innveksling 146 

Tallene for utveksling har nettopp kommet fra UiO. Cirka 800 studenter fra UiO har søkt seg 147 

til utlandet høsten 2021. Vi har dialog med universitetet for å sikre at studentene blir godt 148 

ivaretatt til høsten, og at UiO har en tydelig plan når det kommer til koronasituasjonen.  149 

 150 

Internasjonal komité (IK) har avholdt ett møte. Der ble det avtalt at IK ser på de engelske 151 

hjemmesidene til SP. Sidene trenger sårt en oppdatering, og har vært utdatert i mange år.  152 

 

 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Det har siden forrige møte i Studentparlamentet vært en relativt hektisk periode, fylt med både 153 

planlagte og uforutsette arbeidsoppgaver. 154 

 155 

Utdanningskomiteen 156 

Runa og jeg har siden sist deltatt i et møte i Universitetets utdanningskomite. Temaet for 157 

denne rundens møte dreide seg om hvilke erfaringer vi som universitet har gjort oss gjennom 158 

pandemien og hvilken lærdom det er viktig at vi tar med oss videre i planleggingen av det 159 

kommende studieåret. Møtet hadde fire innledere, deriblant meg. I min innledning valgte jeg 160 

å fokusere på de sosiale konsekvensene av pandemien, og kommenterte blant annet at UiO 161 

fremover er nødt til å bygge opp den sosiale og faglige beredskapen til studentene. Dette bør 162 

gjøres gjennom å knytte det sosiale og det faglige enda tettere sammen, noe som 163 

eksempelvis kan realiseres gjennom økt interaksjon og dialog i undervisningen.  164 

 165 

På møtet deltok også UiO sin kommunikasjonsdirektør, som la frem planene for velkomst av 166 

nye studenter for studieåret 2021/2022. Der fikk vi anledning til å spille inn viktigheten av at 167 

det sosiale står i fokus de første ukene, også om studiestart skulle vise seg å bli heldigital. 168 

 169 

Læringsmiljø 170 

I likhet med sist, kan jeg orientere om at vi stadig fortsatt mottar henvendelser fra studenter 171 

vedrørende deres læringsmiljø. Ofte er dette problemer som oppstår som en følge av 172 

koronarelaterte årsaker.  173 
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Under det siste møtet i Læringsmiljøutvalget diskuterte vi hvordan vi i større grad kan bruke 174 

de nylig lanserte midlene fra Regjeringen til å inkludere studenter og foreninger i arbeidet med 175 

læringsmiljø. Vedrørende denne saken, foreslo jeg for fakultetene og UiO sentralt at en burde 176 

gjennomføre en grundig kartlegging av Universitetets foreningsliv og frivillighet slik at tett 177 

dialog om eventuelle løsninger tilknyttet læringsmiljø enklere kan gjennomføres. Frivilligheten 178 

er en stor del av det daglige sosiale livet til mange studenter, og det er ingen tvil om at det er 179 

en ressurs Universitetet burde dra mer nytte av. Jeg foreslo videre at fakultetene i større grad 180 

burde legge til rette for en jevn informasjonsstrøm gjennom sine egne kanaler om aktuelle 181 

arrangementer og tilbud blant sitt eget lokale studentdemokrati og foreningsliv. 182 

 183 

Torsdag 11. februar ble tallene fra Studiebarometeret sin studentundersøkelse lansert. Her 184 

kom det blant annet frem at studenter er mer ensomme en før, har et dårligere faglig utbytte 185 

og savner det sosiale miljøet sitt. Mye av dette berører bekymringer vi har hatt over i lengre 186 

tid, og vi er i gang med å adressere aktuelle løsninger for dette med hhv. Universitetets 187 

rektorat og de ulike kollegiale foraene arbeidsutvalgets medlemmer deltar i. Særlig viktig i 188 

dette arbeidet, er Universitetets utdanningskomite og læringsmiljøutvalg som direkte berører 189 

forhold rundt studentenes studiesituasjon og læringsmiljø. Mer om studiebarometeret kan 190 

leses her: https://khrono.no/70-prosent-av-studentene-sier-det-faglige-utbytte-er-191 

darligere/553544 192 

 193 

Torsdag 11. februar ble omsider eksamensdatoer lansert i mine studier-kalenderen. Mer om 194 

dette kan leses i mine studier: https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/ 195 

 196 

Likestilling 197 

Det har siden sist vært avholdt et møte i koordineringsgruppen for likestilling. Der ble det nok 198 

en gang den kommende handlingsplanen for mangfold og likestilling diskutert, og jeg kan med 199 

rimelighet nå fastslå at den nærmer seg en endelig ferdigstillelse.  200 

 201 

Det blir fra våren 2021 av igangsatt et arbeid med å utarbeide en mangfoldsrapport ved UiO. 202 

Her vil både studenter og ansatte bli involvert, og jeg kommer til å rapportere fortløpende om 203 

videre utvikling under de kommende parlamentsmøtene. Dersom det er spørsmål knyttet til 204 

dette, er det bare å ta kontakt. 205 

 206 

Studentmiljø 207 

Neste møte i Studentutvalgenes Lederforum (SULF) avholdes mandag 22. februar. En 208 

eventuell orientering om dette vil derfor bli gjort muntlig på kommende SP-møte.  209 

 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Universitetsstyret 210 

Se Jørgen sin orientering. 211 

 212 

Miljøansvarlig 213 

Arbeidsgruppa for klima- og miljøstrategien hadde et lengre møte 21. januar, der både 214 

forskning og utdanning ble diskutert. Vi sendte inn et notat om utdanning på forhånd, og jeg 215 

https://khrono.no/70-prosent-av-studentene-sier-det-faglige-utbytte-er-darligere/553544
https://khrono.no/70-prosent-av-studentene-sier-det-faglige-utbytte-er-darligere/553544
https://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/minestudier/
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holdt en innledning om dette under møtet. Våre innspill ble godt mottatt, og det kom også 216 

gode og til dels sammenfallende innspill fra de andre i gruppa. Nå jobbes det med forslag til 217 

strategi på bakgrunn av det som har blitt diskutert i gruppemøtene. Neste møte var 17. februar, 218 

og framover blir det igjen hyppigere møter i gruppa. I etterkant av møte om klima- og 219 

miljøstrategien møttes også miljøkomiteen. Der diskuterte vi strategiarbeidet og det kom flere 220 

gode innspill til strategien. 221 

 222 

Jeg har hatt møte med ny prosjektleder for mobilitetsplanen, og fått en del avklaringer om 223 

arbeidet framover. Nå vil arbeidet med ny parkeringsavtale og fasiliteter for sykkel og gange 224 

skilles litt fra hverandre, der jeg vil være mest involvert i det sistnevnte. Der ønsker man også 225 

å få til en bred studentinvolvering, men hvordan det vil skje kommer an på hva som blir mulig 226 

å gjennomføre denne våren. Senere denne uka skal jeg delta i møte med hele prosjektgruppa. 227 

 228 

På neste Studentparlamentsmøte (SP-møte nr. 7) blir det diskusjon om klima og miljø. Da vil 229 

både lederen for klima- og miljøstrategien og lederen for mobilitetsplanen komme for å snakke 230 

om arbeidet de leder. De vil da også kunne svare på spørsmål fra parlamentet. 231 

 232 

Resolusjonen som ble vedtatt på sist Studentparlamentsmøte - “Markedshage for studentene, 233 

et steg videre for UiOs grønne strategi” - er oversendt parkseksjonen i Eiendomsavdelingen. 234 

Jeg avventer nå et svar derfra og håper å få til et møte om dette snart. 235 

 236 

Diverse 237 

Jeg har blitt oppnevnt som studentrepresentant i en av arbeidspakkene i Circle U.. Denne 238 

pakken jobber med “Socially-engaged education and research”, og arbeidet skal handle om 239 

utviklingen av Circle U.-satsningen innen områdene klima, demokrati og global helse. 240 

 241 

Jeg har deltatt på FUS-møte for universitets-, fakultets- og instituttstyrerepresentanter. Se 242 

Jørgen sin orientering. 243 

 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Universitetsstyret 244 

Universitetsstyret hadde møte 9. februar. 245 

 246 

Styret vedtok blant annet ny organisering av IT-virksomheten på UiO, der flere tjenester vil 247 

samles under en ny sentral enhet, UiO:IT, mens mye fortsatt vil ligge lokalt på enhetene. 248 

 249 

Styret vedtok også Årsplan 2021-23. Årsplanen er dokumentet som beskriver prioriterte tiltak 250 

for UiO de neste par årene. I tillegg til at årsplanen nevner mye bra om klima, fikk vi et viktig 251 

gjennomslag. Det skal utarbeides retningslinjer for studentdemokrati og studentmedvirkning 252 

på fakultets- og instituttnivå. Formålet med retningslinjene er å gi studenttillitsvalgte på UiO 253 

forutsigbare vilkår i sitt virke. Våren 2021 blir en oppstartsfase for arbeidet, og skal primært 254 

gå på å avklare prosessen og involveringen fremover.  255 
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Vi ba om en bred involvering av studenttillitsvalgte og studentorganer rundt omkring på 256 

Universitetet i prosessen med å utarbeide retningslinjene. Det legges også opp til at 257 

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet skal i dialog med rektoratet på UiO for å avklare videre 258 

prosess og involvering. I forbindelse med denne dialogen og det videre arbeidet kommer 259 

Arbeidsutvalget til å aktivt og kontinuerlig involvere det lokale studentdemokratiet på UiO, 260 

som i særlig grad har etterspurt dette og som dette vil påvirke, gjennom Studentutvalgenes 261 

lederforum (SULF) og Nettverket for fakultets- og instituttstyrerepresentanter (FUS). 262 

 263 

Benedikte og jeg har begynt å planlegge for å arrangere en samling av studentrepresentanter 264 

i universitetsstyrene ved noen av landets største UH-institusjoner. 265 

 266 

Velferdstinget 267 

Velferdstinget avholdt sitt årlige vårseminar 6.-7. februar. I forkant av dette avholdt 268 

Velferdstinget opplæring for nye representanter. UiO-delegasjonen har fått tilbud om formøte, 269 

der flere deltok. 270 

 271 

På vårseminaret ble blant annet politisk grunndokument og Velferdstingets vedtekter revidert, 272 

og handlingsplanen for 2021 vedtatt. Det ble også innledet en diskusjon om hvordan 273 

Velferdstinget kan inkludere internasjonale studenter på en bedre måte, blant annet gjennom 274 

opprettelsen av en internasjonal komité. UiO-delegasjonen var fulltallig. 275 

 276 

Neste møte i Velferdstinget er 1. mars. 277 

 278 

Nettverk for fakultets- og instituttstyrerepresentanter (FUS) 279 

FUS skal være et fora der studentrepresentanter kan diskutere saker som angår studentene 280 

og eventuelle utfordringer med styrearbeidet. Hensikten er å gi studentrepresentantene et 281 

verktøy som gjør dem bedre rustet til å gjøre en god jobb i sine styrer. 282 

 283 

Jeg har brukt tid på å oppdatere oversikten over studenter i institutt- og fakultetsstyrer på UiO, 284 

etter at runden med nyvalg av representanter i perioden før og etter nyttår var overstått. 285 

Deretter gikk det ut innkalling til FUS-møte 11. februar, til alle studentrepresentanter i institutt- 286 

og fakultetsstyrer. 287 

 288 

På FUS-møtet 11. februar var det rekordstort oppmøte, med 28 deltakere. Vi brukte litt tid på 289 

begynnelsen på å bli kjent og oppdatere hverandre om hva som foregikk på våre respektive 290 

fakulteter og institutter, og i Universitetsstyret. Deretter var det en lengre diskusjon rundt det 291 

ferske vedtaket i Universitetsstyret om å utarbeide retningslinjer for studentdemokrati og -292 

medvirkning på lokalt nivå, og det kom mange gode innspill. 293 

 294 

Det vil bli innkalt til og avholdt nytt møte i FUS i løpet av februar. 295 

 296 

Diverse 297 

Jeg har avlastet Linnea på internasjonalt etter behov.  298 
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Jeg har deltatt på et par møter i Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU), 299 

som arbeider med implementering og bruk av digitale hjelpemidler i utdanninga, siden sist. 300 

 301 

Jeg har møtt i arbeidsgruppa for en helhetlig klima- og miljøstrategi. Se Benediktes orientering.  302 
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SAKSNUMMER: 117/20-21 

SAKSTITTEL: Fordelingsnøkkel – NSOs landsmøte 2021 

SAKSANSVARLIG: Runa Kristine Fiske 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

FORDELINGSNØKKEL – NSOS LANDSMØTE 2021 

Bakgrunn for saken: 303 

Studentparlamentet ved UiO er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og deltar på 304 

deres årlige landsmøte (NSO-LM). Landsmøtet 2021 avholdes digitalt 22.-25. april 2021. UiO-305 

delegasjonen vil holde egne formøter i tiden frem mot landsmøtet.  306 

 307 

Faktagrunnlag: 308 

Ifølge NSOs vedtekter velger medlemslagene selv sine delegater til landsmøtet. Totalt antall 309 

delegater er låst til 181 delegater, hvor delegatplassene fordeles etter antall studenter på 310 

medlemsinstitusjonene. UiO har i år 17 delegater.  311 

 312 

Studentparlamentet har kutyme for å reservere et visst antall plasser til Arbeidsutvalget for så 313 

å fordele de resterende plassene proporsjonalt mellom listene etter prosentandel oppslutning 314 

i studentvalget. Hvorvidt studentutvalgene også skal få sende en representant har flere 315 

ganger vært oppe til diskusjon i parlamentet, men dette har gjentatte ganger blitt nedstemt. 316 

Vi har derfor ikke lagt frem et forslag om dette i år.  317 

 318 

Vurderinger: 319 

Det er tradisjon for at et av Arbeidsutvalgets medlemmer fungerer som delegasjonsleder for 320 

UiO-benken på landsmøtet. Vedkommende innehar en koordinatorfunksjon, er NSO sin 321 

kontaktperson for UiO og arrangerer formøter for delegasjonen. Arbeidsutvalget mener dette 322 

er en viktig rolle som vanskelig kan pålegges en delegat som ikke er frikjøpt, og vår vurdering 323 

er derfor at minst én representant fra AU bør inngå i delegasjonen.  324 

 325 

I innstillingen er det satt av tre delegatplasser til Arbeidsutvalget. Nestleder har allerede plass 326 

som komitéleder i NSO, og et annet av Arbeidsutvalgets medlemmer har ikke anledning til å 327 

delta på NSOs landsmøte. AU innstiller videre på å fordele de resterende 14 plassene på 328 

listene etter Sainte-Laguës metode, som gir tilnærmet proporsjonal fordeling av 329 

delegatplasser etter valgoppslutning i studentvalget. Dette er metoden som benyttes både 330 

av NSO og Studentparlamentet til mandatfordeling generelt.  331 

 332 

Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig at flest mulig fra AU deltar på landsmøtet. AU 333 

er valgt av parlamentet til å arbeide for deres vedtatte politikk, og vi anser NSO-LM som en 334 

viktig arena for å gjøre dette. I mange saker jobber AU tett med sine kolleger i 335 

studentdemokratiene rundt om i landet, og landsmøtet er en viktig debattarena også for slike 336 

saker.   337 
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Forslag til delegatfordeling: 338 

Fordeling på listene etter Sainte-Laguës pluss AU 

Fraksjon  Prosentandel i studentvalget Delegater NSOLM 

Venstrealliansen 23,1 % 3 

Grønn liste 18,9 % 3 

A-lista 15,1 % 2 

Gjestelista 13,2 % 2 

Moderat liste 12,4 % 2 

Liberal liste 8,9 % 1 

Realistlista 8,4 % 1 

Arbeidsutvalget - 3 

TOTALT  17 

 339 
De tre AU-plassene ville ellers gått til VA (15), AL (16) og LL (17), i den rekkefølgen, i en ren 340 

proporsjonal fordeling mellom listene.   341 

 342 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  343 

Studentparlamentet vedtar innstilte delegatfordeling.  344 
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SAKSNUMMER: 118/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av delegater til NSOs landsmøte 2021 

SAKSANSVARLIG: Runa Kristine Fiske 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV DELEGATER TIL NSOS LANDSMØTE 2021 

Bakgrunn for saken: 345 

På bakgrunn av vedtatte fordelingsnøkkel i sak 117/20-21 skal det velges 17 delegater til NSOs 346 

landsmøte 2021.  Listene fremmer delegater og varaer (en vara per delegatplass) i dette 347 

skjemaet: https://forms.gle/RBAVXCzpwNiCBP957  348 

 349 

Listen over kandidater gjøres tilgjengelig for Studentparlamentet på møtet der valget finner 350 

sted.  351 

 352 

Dersom en liste ikke kan fylle plassene sine etter fordelingsnøkkelen, går plassene videre til 353 

en annen liste fordelt etter valgoppgjøret (Sainte-Laguës metode). Delegatplassene vil i så fall 354 

bli viderefordelt i denne rekkefølgen til de er fylt: 355 

 356 

1. Venstrealliansen   6. Gjestelista 357 

2. A-lista    7. Venstrealliansen 358 

3. Liberal liste    8. Moderat liste 359 

4. Realistlista    9. A-lista 360 

5. Grønn liste    10. Venstrealliansen 361 

 362 

 363 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  364 

Studentparlamentet velger kandidatene som er fremmet av de studentpolitiske listene og 365 

Arbeidsutvalget, i tråd med fordelingsnøkkelen som ble vedtatt i sak 117/20-21. 366 

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å etteroppnevne delegater og varaer. Frist for å melde inn 367 

delegater og varaer i etterkant av SP-møtet er 7. mars 2021.   368 

https://forms.gle/RBAVXCzpwNiCBP957
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SAKSNUMMER: 119/20-21 

SAKSTITTEL: Endringsforslag til styringsdokumenter 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

ENDRINGSFORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENTER 

Bakgrunn for saken: 369 

Organiseringen av Studentparlamentet er bestemt av en rekke styringsdokumenter som 370 

sammen utgjør Studentparlamentets regelsamling. Gjeldende regelsamling kan dere lese her: 371 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/ 372 

 373 

På SP-møte nr. 5 den 28. januar 2021 ble det fremmet og diskutert endringsforslag til følgende 374 

styringsdokumenter: 375 

 Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 376 

 Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 377 

 Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 378 

 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 379 

 Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 380 

 Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved Universitetet i 381 

Oslo 382 

 383 

I tillegg ble det fremmet og diskutert endringsforslag til Reglement for tildeling og fordeling 384 

av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler. Det finner dere her:  385 

https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/ 386 

 387 

Faktagrunnlag: 388 

Endringsforslag til dokumenter i regelsamlingen må legges frem skriftlig i et 389 

Studentparlamentsmøte. Forslagene vil da behandles i neste ordinære 390 

Studentparlamentsmøte. På dette møtet skal forslagene realitetsbehandles og voteres over. 391 

Diskusjonen om forslagene ble tatt på forrige SP-møte. Et forslag til endring krever 2/3 flertall 392 

av de tilstedeværende representantene for å bli vedtatt, med unntak av Reglement for tildeling 393 

og fordeling av fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler som krever simpelt flertall av de 394 

tilstedeværende valgte representantene. 395 

 396 

Det er kontrollkomiteen (KK) som innstiller på forslagene. Innstillingen lyder “kan vedtas”, “bør 397 

ikke vedtas” eller “bør vedtas”. Når det skal voteres over endringsforslagene legges 398 

kontrollkomiteens innstilling til grunn. Representantene stemmer for eller imot innstillingen. 399 

 400 

Det er første gang Studentparlamentet gjennomfører en så omfattende votering digitalt, og 401 

siden voteringen er så omfattende, må representantene ha gjort seg opp en mening om 402 

innstillingen på hvert enkelt forslag på forhånd. For at det skal være enkelt å holde oversikt, 403 

ettersendes snarest en Excel-fil som det er lett å notere i for representantene. Denne e-posten 404 

har emnefelt «Ettersending av skjema til sak 119/20-21».  405 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/
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Selve voteringen vil bli gjennomført i Zoom, og mer utfyllende informasjon om 406 

gjennomføringen av voteringen vil bli gitt under møtet. Har dere oppklarende spørsmål til 407 

Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen bes det om at disse sendes til 408 

arbeidsutvalget@sp.uio.no eller kontrollkomiteen@sp.uio.no i forkant av møtet. Disse 409 

spørsmålene blir avklart i møtet før voteringen starter.   410 

mailto:arbeidsutvalget@sp.uio.no
mailto:kontrollkomiteen@sp.uio.no
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ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I 

OSLO 

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 3 Victor Starheim, SPSU 2-3 Strykning 
Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets studentutvalgsrepresentanter (SPSU-
representanter) har ikke 
stemmerett ved personvalg. 

Ny tekst  
Begrunnelse Det er et demokratisk problem at en stor andel av representantene ved 

studentparlamentet ikke har stemmerett i en ganske viktig sak. Mange 
fra studentutvalgene stiller selv til verv, men får ikke lov til å kunne 
stemme på seg selv og andre. Med tanke på at SPSU-representanter er 
fullverdige medlemmer av studentparlamentet og er valgt av 
studentmassen bør de ha mulighet til å utøve stemmerett på lik linje som 
andre representanter. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 1 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets studentutvalgsrepresentanter (SPSU-
representanter) har ikke stemmerett ved personvalg. 

Ny tekst Studentparlamentets studentutvalgsrepresentanter (SPSU-
representanter) har likevel ikke stemmerett ved personvalg. 

Begrunnelse språklig 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas dersom forslag 3 faller. 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 8 Victor Starheim, SPSU 5-3 Strykning 
Opprinnelig 
tekst 

Omvalg der SPSU-representanter har stemmerett 

Ny tekst  
Begrunnelse Dette bør ses i sammenheng med tidligere forslag om å stryke punktet 

om at SPSU-representanter ikke har stemmerett i personvalg. 
Etterfølgende kulepunkt bør endre nummerering om vedtatt. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas, bør vedtas dersom forslag 3 vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn med fulle rettigheter. 

Ny tekst Dersom representanten ikke kan møte, trer vara inn med de samme 
rettighetene som representanten varaen møter for. 

Begrunnelse slik det står i dag kan det tolkes dithen at vara for SPSU har stemmerett i 
personvalg. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 4 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

3-1 strykning 

Opprinnelig 
tekst 

etter §1-2 

Ny tekst  
Begrunnelse Paragrafen det refereres til sier ikke noe om fremgangsmåte. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 5 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

4-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Representantene i Studentparlamentet, i Studentparlamentets faste 
utvalg og komiteer samt Arbeidsutvalget har en funksjonstid på ett år fra 
01.07 til 30.06, med unntak av valg til Velferdstinget der 
representantene følger Velferdstingets funksjonstid. Dersom nytt 
Arbeidsutvalg ikke er valgt innen funksjonsperiodens utløp, forlenges 
valgperioden for det sittende Arbeidsutvalget, inntil nytt Arbeidsutvalg er 
valgt. 

Ny tekst Representantene i Studentparlamentet, i Studentparlamentets faste 
utvalg og komiteer samt Arbeidsutvalget har en funksjonstid på ett år fra 
01.07 til 30.06. Unntaket er ved valg til Velferdstinget, der 
representantene følger Velferdstingets funksjonstid. Dersom nytt 
Arbeidsutvalg ikke er valgt innen funksjonstidens utløp, forlenges 
funksjonstiden for det sittende Arbeidsutvalget, inntil nytt Arbeidsutvalg 
er valgt. 

Begrunnelse språklig opprydding. Funksjonsperiode, funksjonstid og valgperiode ble 
brukt om hverandre. Nytt forslag gir konsekvent begrepsbruk. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

7 6 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Alle personvalg og nominasjoner til personvalg i Studentparlamentet 
skjer ved preferansevalgsmetoden etter UiOs reglement, med unntak av 
valg til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte og representanter til 
Velferdstinget. 

Ny tekst Alle personvalg og nominasjoner til personvalg i Studentparlamentet 
skjer ved preferansevalgsmetoden etter UiOs reglement. Unntaket er ved 
valg til Norsk Studentorganisasjons landsmøte og representanter til 
Velferdstinget. 

Begrunnelse Tydeliggjøring 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

8 9 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-4 endring 

Opprinnelig 
tekst 

§5-4 KJØNNSMESSIG FORDELING 

Ny tekst § 5-4 REPRESENTASJON I TILLITSVERV OG OMBUD 
Begrunnelse Paragrafen handler om både kjønn og fakultetstilhøringhet. 

Redaksjonskomiteen mener derfor en endring i paragrafens tittel er 
enklest å gjennomføre uten å endre noe meningsinnhold. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

9 10 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og 
begge kjønn skal være representert.  
 Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 

Ny tekst Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet. 
Disse inngår som ordinære medlemmer av Studentparlamentets 
Arbeidsutvalg, og begge kjønn skal være representert. 

Begrunnelse Tydeliggjøring 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

10 11 Charlotte Hjort, Grønn liste 
(GL) 

8-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter samlet, og 
begge kjønn skal være representert.  
Begge disse er medlemmer av Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 

Ny tekst Studentparlamentet velger to Universitetsstyrerepresentanter av ulikt 
kjønn samlet. Disse inngår som ordinære medlemmer av 
Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 

Begrunnelse Tydeliggjøring + Endring fra "begge kjønn" til "av ulikt kjønn", for å 
praktisere inklusivitet. "Begge kjønn" referer til kvinner og menn, noe som 
ekskluderer for eksempel ikke-binære. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør ikke vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

11 13 Promoteringskomiteen, 
Øvrige 

9-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Det skal velges 5 medlemmer på konstituerende møte til alle komitéer 
som herunder nevnes. 

Ny tekst Det skal være 3 medlemmer i hver komite. Disse velges på 
konstituerende møte. 

Begrunnelse Det ser dårlig ut at vi år etter år har flere ledige plasser i hver komite, og 
vi tror at dette i seg selv kan bygge opp under oppfatningen av SP som 
noe som ikke er verdt å engasjere seg i. Derfor ønsker vi å redusere antall 
plasser fram til vi klarer å heve engasjementet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas, må ses i sammenheng med forslag 12 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

12 12 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Det skal velges 5 medlemmer på konstituerende møte til alle komitéer 
som herunder nevnes. 

Ny tekst Til hver komité som er nevnt under skal det velges 5 medlemmer på 
konstituerende møtet i studentparlamentet. 

Begrunnelse Klarspråk 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas, dersom forslag 13 faller. 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

13 15 Promoteringskomiteen, 
Øvrige 

9-2a Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Komiteen består av 5 medlemmer samt studentrepresentantene i 
Universitetets utdanningskomité. 

Ny tekst Komiteen består av 3 medlemmer samt studentrepresentantene i 
Universitetets utdanningskomité. 

Begrunnelse Se forrige forslag 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

14 19 Promoteringskomiteen, 
Øvrige 

9-4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Studentparlamentet kan etteroppnevne inntil 2 medlemmer til hver 
komite, der det er behov. 

Begrunnelse Dette gir SP fleksibilitet dersom en eller flere komiteer skulle trenge flere 
medlemmer seinere. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

15 20 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

10-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Kontrollkomiteen har taushetsplikt i b-saker 
Begrunnelse Arbeidsutvalget kan ved behandling av b-saker ha behov for å konsultere 

med kontrollkomiteen, og da vil det være naturlig at de underlegges 
taushetsplikt på lik linje med AU. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

16 21 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

10-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Kontrollkomiteen skal hvert år kontrollere at Studentparlamentets 
økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtatte budsjetter og 
retningslinjer.  
  
 Kontrollkomiteen innstiller ovenfor Studentparlamentet i ovennevnte 
saker, samt på godkjennelse av representantenes fullmakter. 

Ny tekst Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet i ovennevnte 
saker, samt på godkjennelse av representantenes fullmakter.  
  
 Kontrollkomiteen skal hvert år kontrollere at Studentparlamentets 
økonomiske disposisjoner er i tråd med vedtatte budsjetter og 
retningslinjer. 

Begrunnelse Språklig endring, samt bytte plass på de to avsnittene. Dersom denne 
endringene ikke gjennomføres, vil paragrafen komme i konflikt med §2-1 
i Økonomisk reglement, ettersom denne sier at AU innstiller på økonomi. 
Dersom man flytter "Kontrollkomiteen innstiller i ovennevnte saker" til 
over økonomi, vil denne konflikten unngås. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

17 22 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

12-1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst og har økonomiske rettigheter som beskrevet i Økonomisk reglement 
§9-5. 

Begrunnelse Kobler disse to reglementene sammen på dette punktet. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

18 26 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

15-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Disse vedtektene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av 
de tilstedeværende valgte representantene. 

Ny tekst Disse vedtektene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 kvalifisert 
flertall av de tilstedeværende valgte representantene. Avholdende 
stemmer støtter flertallet av avgitte stemmer. 

Begrunnelse Det å stemme avholdende er ikke lidelydende med å stemme mot en 
sak, du er avholdende. Det vil da si at hvis prosessen ved 
stemmesituasjoner hvor salen er splittet med avholdende stemmer og 
flertallet med én representant er for saken vil ikke da avholdende 
stemmer tippe til at saken blir avvist, selv ikke i saker om 
vedtektsendringer. Dette er et demokratisk prinsipp, det å forsøke å 
"presse" representanter til å stemme ved å si at avholdende stemmer i 
vedtektssaker vil være likelydende med å stemme mot forslag er uheldig 
at skal inn i vedtektene til Studentparlamentet. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette vil kun gjelde for vedtektene og ikke for andre dokumenter i 
regelsamlinga. 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

19 25 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

15-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Disse vedtektene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av 
de tilstedeværende valgte representantene. 

Ny tekst Disse vedtektene kan endres av Studentparlamentet med 2/3 kvalifisert 
flertall av de tilstedeværende valgte representantene. Avholdende 
stemmer teller mot. 

Begrunnelse Tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas, dersom forslag 26 faller. 

Redegjørelse Dette vil kun gjelde for vedtektene og ikke for andre dokumenter i 
regelsamlinga. 

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

20 28 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

15-3 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Eventuelle endringer av disse vedtektene trer i kraft etter at møtet er 
hevet, dersom ikke annet er vedtatt 

Ny tekst ved ⅔ kvalifisert flertall 
Begrunnelse Tydeliggjøring 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

21 29 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

22 30 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

  



 
 

Side 27 av 97 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

23 31 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V1 7 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Loddtrekkning 

Ny tekst Loddtrekning 
Begrunnelse Språklig 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Reine språklige endringer tolker KK at kan behandles under ett. 

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V1 27 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

15-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Endringsforslag til vedtektene fremsettes skriftlig på 
Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste 
ordinære Studentparlamentsmøte. 

Ny tekst Endringsforslag til vedtektene fremsettes skriftlig på et 
Studentparlamentsmøte og kan ikke realitetsbehandles før neste 
ordinære Studentparlamentsmøte. 

Begrunnelse lagt til "et", for å gjøre setningen fullstendig. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Reine språklige endringer tolker KK at kan behandles under ett. 

  



 
 

Side 28 av 97 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V2 14 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2a endring 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Med mindre komitéen bestemmer noe annet, ledes studie- og 
forskningskomiteen av studie- og læringsmiljøansvarlig i AU 

Begrunnelse Plasserer ansvaret for å bestemme dette til komiteen. Presisering av 
dagens praksis. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse KK ser det hensiktsmessig å behandle komitéenes organisering under ett 
og disse forslaga er derfor satt i samme blokk. 

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V2 16 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2b endring 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Med mindre komitéen bestemmer noe annet, ledes miljøkomiteen av 
miljøansvarlig i AU. 

Begrunnelse Plasserer ansvaret for å bestemme dette til komiteen. Presisering av 
dagens praksis. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse KK ser det hensiktsmessig å behandle komitéenes organisering under ett 
og disse forslaga er derfor satt i samme blokk. 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V2 17 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2c endring 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Med mindre komitéen bestemmer noe annet, ledes internasjonal komité 
av internasjonalt ansvarlig i AU. 

Begrunnelse Plasserer ansvaret for å bestemme dette til komiteen. Presisering av 
dagens praksis. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse KK ser det hensiktsmessig å behandle komitéenes organisering under ett 
og disse forslaga er derfor satt i samme blokk. 

 

Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V2 18 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2d endring 

Opprinnelig 
tekst 

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

Ny tekst Med mindre komitéen bestemmer noe annet, ledes 
promoteringskomiteen av kommunikasjonsansvarlig i AU. 

Begrunnelse Plasserer ansvaret for å bestemme dette til komiteen. Presisering av 
dagens praksis. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse KK ser det hensiktsmessig å behandle komitéenes organisering under ett 
og disse forslaga er derfor satt i samme blokk. 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V3 23 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

14-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne 
rekkefølgen: Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, 
Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet, Utfyllende 
retningslinjer for valg til Studentparlamentet, Forretningsorden for 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Arbeidsbeskrivelse for 
Studentparlamentets arbeidsutvalg, Utfyllende reglement for elektronisk 
vedtak for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 

Ny tekst I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne 
rekkefølgen:  
 -Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
 -Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet 
 -Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet 
 -Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo  
 -Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg 
 -Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo. 

Begrunnelse Sette opp punktvis. Mer oversiktlig 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag som omhandler å gjøre om fullstendig tekst til liste, anser KK at 
kan voteres over i blokk 
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Dokument Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK V3 24 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

14-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne 
rekkefølgen: Studentpolitisk plattform, handlingsplanen, politiske 
dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner. Resolusjoner kan vedtas dersom 
de utdyper gjeldende politikk eller omhandler områder der 
Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Ny tekst I kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne 
rekkefølgen:  
 -Studentpolitisk plattform 
 -Handlingsplanen 
 -Politiske skriv 
 -Enkeltvedtak 
 -Resolusjoner 
  
 Resolusjoner kan vedtas dersom de utdyper gjeldende politikk eller 
omhandler områder der Studentparlamentet ikke allerede har politikk. 

Begrunnelse Sette opp punktvis. Mer oversiktlig. Ettersom tittelen på paragrafen er 
"Politiske dokumenter", mener redaksjonskomiteen også at det er 
unaturlig at "politiske dokumenter" er det tredje punktet. Vi har derfor 
valgt å kalle dette politiske skriv. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag som omhandler å gjøre om fullstendig tekst til liste, anser KK at 
kan voteres over i blokk 
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ENDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 4 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets signatur innehas av Studentparlamentets daglig 
leder og Leder sammen. Ingen andre enn Leder og Studentparlamentets 
daglig leder har anledning til å forplikte organisasjonen økonomisk. 

Ny tekst Studentparlamentets signatur innehas av daglig leder og leder sammen. 
Ingen andre enn daglig leder og leder har anledning til å forplikte 
organisasjonen økonomisk. 

Begrunnelse Slik det står i dag er det inkosekvent rekkefølge og tittelbruk. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 6 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.4 endring 

Opprinnelig 
tekst 

,- 

Ny tekst kroner 
Begrunnelse Når pengesummer nevnes i dokumentet er det brukt både kroner og ,- 

 Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "kroner" 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 9 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.5 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst kroner 
Begrunnelse Det står ikke spesifisert hva det er 15.000 av. Redaksjonskomiteen 

ønsker konsekvent bruk av "kroner" 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 14 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.8 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Fullmakter, utenom signatur, kan delegeres til Studentparlamentets 
daglig leder eller andre medlemmer av AU etter vedtak i Arbeidsutvalget. 

Ny tekst Økonomiske fullmakter, utenom signatur, kan delegeres til daglig leder 
eller andre arbeidsutvalgsmedlemmer etter vedtak i Arbeidsutvalget. 

Begrunnelse Språklig, i tillegg til å tydeliggjøre at det gjelder økonomiske fullmakter. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 31 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

3.5 strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets Arbeidsutvalg kan ikke gi generell driftsstøtte til 
organisasjoner som mottar lignende støtte fra andre instanser, slik som 
SiOs Kulturstyre. 

Ny tekst  
Begrunnelse Ønsker å stryke her for å legge til som ny paragraf under kapittel 1. Se 

forslag til ny paragraf §1.11 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Må ses i sammenheng med forslag 18. Det går an å stryke dette punktet 
uten å i realiteten flytte det opp. 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 18 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.10 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst § 1-11 Arbeidsutvalget kan ikke gi generell driftsstøtte til organisasjoner 
som mottar lignende støtte fra andre instanser, slik som SiOs Kulturstyre. 

Begrunnelse Dette punktet står nå som §3.5. Det passer ikke inn der og 
redaksjonskomiteen mener det passer best inn under KAPITTEL 1. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas, bør ikke vedtas om forslag 31 faller 

Redegjørelse Legger man til dette, bør man stryke likelydende formulering på forlag 
31, da det ikke har noen hensikt å ha dette to steder i dokumentet. 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

7 20 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentet vedtar budsjett og skal samtidig orienteres om 3-
årig økonomiplan. AU innstiller overfor Studentparlamentet. 

Ny tekst Studentparlamentet vedtar budsjett og skal samtidig orienteres om 3-
årig økonomiplan. Arbeidsutvalget innstiller på budsjett overfor 
Studentparlamentet. 

Begrunnelse Tydeliggjøring av at det gjelder budsjett. Fjerner forkortelsen for AU 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

8 24 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2.4 strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalgets 

Ny tekst  
Begrunnelse Implisitt at det er arbeidsutvalgets leder. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

9 35 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

KAPITTEL 5 strykning 

Opprinnelig 
tekst 

OG GJELD 

Ny tekst  
Begrunnelse Punktet sier ingenting om gjeld. Redaksjonskomiteen foreslår derfor å 

fjerne det. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

10 41 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

6.3 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Dersom egen bil må benyttes ved reisen, godtgjøres dette etter statens 
satser for kjøregodtgjørelse. Ingen har imidlertid krav på å få dekket mer 
enn billigste reisemåte. 

Ny tekst (...dekket mer enn) tilsvarende (billigste reisemåte) 
Begrunnelse Tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

11 48 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

7-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

12 55 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med lønnstrinn 19 i statens 
lønnsregulativ. 

Ny tekst Arbeidsutvalgets leder skal honoreres i tråd med lønnstrinn 24 i statens 
lønnsregulativ. Øvrige medlemmer av arbeidsutvalget honoreres i tråd 
med lønnstrinn 22 i statens lønnsregulativ. 

Begrunnelse Jfr. vedtak i sak 097/19-20 om økning av Arbeidsutvalgets honorar 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette er i tråd med tidligere intensjoner 
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

13 61 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

10.1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Leder honoreres med 1 750 kroner hvert semester. Honoraret utbetales i 
desember og i juni. 

Ny tekst Kontrollkomiteens (leder honoreres..) 
Begrunnelse Tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

14 63 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

10.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

1750 kroner 

Ny tekst 2000 kroner 
Begrunnelse Det er flere år siden denne summen har blitt justert og mener dette er 

mulig innenfor gjeldende budsjett. KK har også oppgaver mellom møtene 
og AU mener at det er rimelig å få justert honoraret jevnlig. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

15 64 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

10.2 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Øvrige medlemmer honoreres med 1 000 kr hvert semester. Honoraret 
utbetales i desember og juni. 

Ny tekst (Øvrige medlemmer) i kontrollkomiteen 
Begrunnelse Tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

16 65 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

10.2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

1000 kroner 

Ny tekst 1500 kroner 
Begrunnelse Det er flere år siden denne summen har blitt justert og mener dette er 

mulig innenfor gjeldende budsjett. KK har også oppgaver mellom møtene 
og AU mener at det er rimelig å få justert honoraret jevnlig. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

17 67 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

11.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

160 kroner 

Ny tekst 175 kroner 
Begrunnelse Det er flere år siden denne summen har blitt justert og AU mener dette er 

mulig innenfor gjeldende budsjettramme. AU mener det er rimelig å øke 
denne summen jevnlig. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

18 69 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11.2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

SP 

Ny tekst Studentparlamentet 
Begrunnelse Konsekvent bruk av Studentparlamentet. Redaksjonskomiteen ønsker å 

unngå bruk av forkortelser. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

19 72 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

12.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Ved spesielt behov kan Studentparlamentets daglig leder gi forskudd. 

Ny tekst Ved spesielt behov kan Studentparlamentets daglig leder utbetale 
forskudd. 

Begrunnelse Tydeliggjøring. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

20 75 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

13-1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Dette reglementet kan endres av Studentparlamentet med 2/3 flertall av 
de tilstedeværende valgte representantene. 

Ny tekst (...med 2/3) kvalifisert (flertall..) 
Begrunnelse Tydeliggjøring av praksis 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

21 80 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Studentparlamentets administrasjon gis, i samarbeid med 
Kontrollkomiteen, fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Økonomisk 
reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. De har ansvar 
for å gjennomføre språkvask og sørge for en hensikt 

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

22 81 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas. 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

23 82 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

§ X.X 

Ny tekst § X-X 
Begrunnelse Dette dokumentet er både annerledes fra de andre, ved at paragrafene 

har bruker formen §X.X, med unntak av siste kapittel. Vi ønsker å endre 
dette, slik at hele dokumentet blir likt, i tillegg til å bruke samme form 
som resten av styringsdokumentene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas. 

Redegjørelse  
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

24 83 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 1 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.1 

Ny tekst § 1.1 Hjemmel 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.2 

Ny tekst § 1.2 Fullmakt til å ta økonomiske beslutninger 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 5 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.3 

Ny tekst § 1.3 Signatur 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Voterings-  
orden 

Forslags 
nr.  

Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 8 Arbeidsutvalget (AU), 
ArbeidsutvalgetArbeidsutvalget 
(AU) 

1.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.4 

Ny tekst § 1.4 Økonomiske enkeltdisposisjoner og forpliktelser 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 10 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.5 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.5 

Ny tekst § 1.5 Økonomiske avtaler 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 12 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.6 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.6 

Ny tekst § 1.6 Regnskapsbilag 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Voterings-  
orden 

Forslags 
nr.  

Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 13 ArbeidsutvalgetArbeidsutvalget 
(AU), Arbeidsutvalget (AU) 

1.7 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.7 

Ny tekst § 1.7 Opptak av lån, kassekreditt eller pantsetting 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 15 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.8 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.8 

Ny tekst § 1.8 Fullmakter 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 16 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.9 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.9 

Ny tekst § 1.9 Krav til kjøp av varer og tjenester 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 17 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

1.10 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 1.10 

Ny tekst § 1.10 Begrensing av hva Studentparlamentets midler kan brukes til 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 21 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

2.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2.1 

Ny tekst § 2.1 Budsjett 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 22 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

2.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2.2 

Ny tekst § 2.2 Revidering av budsjett 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 23 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

2.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2.3 

Ny tekst § 2.3 Kjøp av varer og tjenester 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 25 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

2.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 2.4 

Ny tekst § 2.4 Planlegging av økonomien 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 27 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 3.1 

Ny tekst § 3.1 Regnskapsfører 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 28 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 3.2 

Ny tekst § 3.2 Regnskapsrapport - Studentparlamentet 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 29 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 3.3 

Ny tekst § 3.3 Regnskapsrapport - Arbeidsutvalget 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 30 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 3.4 

Ny tekst § 3.4 Innkjøpsstopp 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 32 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3.5 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 3.5 

Ny tekst § 3.5 Generell driftsstøtte 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 33 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

4.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 4.1 

Ny tekst § 4.1 Valg av revisor 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 34 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

4.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 4.2 

Ny tekst § 4.2 Orientering om revisors funn 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 36 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

5.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 5.1 

Ny tekst § 5.1 Fordringer 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 39 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

6.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 6.1 

Ny tekst § 6.1 Reise 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 40 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

6.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 6.2 

Ny tekst § 6.2 Reisemåte 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 42 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

6.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 6.3 

Ny tekst § 6.3 Bruk av egen bil 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 43 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

6.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 6.4 

Ny tekst § 6.4 Reiseregning 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 45 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

7.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 7.1 

Ny tekst § 7.1 Lønn og annen godtgjørelse 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 46 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

7.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 7.2 

Ny tekst § 7.2 Lønnsnivå 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 47 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

7.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 7.3 

Ny tekst § 7.3 Lønnsforhandlinger 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 49 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

7.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 7.4 

Ny tekst § 7.4 Overlappskompensasjon 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 51 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

8.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 8.1 

Ny tekst § 8.1 Honorar 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 52 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

8.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 8.2 

Ny tekst § 8.2 Personalmeldingsskjema 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 54 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

8.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 8.3 

Ny tekst § 8.3 Utbetaling av honorar 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 56 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9.1 

Ny tekst § 9.1 Størrelse på honorar 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 57 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9.2 

Ny tekst § 9.2 Utbetalingsperiode 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 58 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9.3 

Ny tekst § 9.3 Rentekostnader fra Lånekassen 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 59 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9.4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9.4 

Ny tekst § 9.4 Annen godtgjørelse 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 60 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

9.5 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 9.5 

Ny tekst § 9.5 Utbetaling av honorar etter vedtak om mistillit 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 62 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

10.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 10.1 

Ny tekst § 10.1 Leders honorar 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 66 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

10.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 10.2 

Ny tekst § 10.2 Øvrige medlemmers honorar 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 68 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

11.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 11.1 

Ny tekst § 11.1 Ordstyrernes lønn 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 70 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

11.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 11.2 

Ny tekst § 11.2 Ordstyrernes lønn om SP ikke er settedyktig 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 71 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

11.3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 11.3 

Ny tekst § 11.3 Egne avtaler om lønn 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 73 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

12.1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 12.1 

Ny tekst § 12.1 Forskudd i forbindelse med reise 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 74 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

12.2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 12.2 

Ny tekst § 12.2 Forskudd på lønn 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 76 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

13-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 13-1 

Ny tekst § 13-1 Vedtak om endring av økonomisk reglement 
Begrunnelse Legge til overskrift. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 78 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

13-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 13-2 

Ny tekst § 13-2 Saksgang endringsforslag 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø1 79 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

13-3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

§ 13-3 

Ny tekst § 13-3 Ikrafttredelse 
Begrunnelse Legge til overskrift. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til titler og overskrifter mener KK at kan voteres over i blokk 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø2 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Dette reglementet gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets 
virksomhet og hjemlet i Vedtekter for Studentparlamentet ved 
Universitetet i Oslo. 

Ny tekst (...virksomhet og) er (hjemlet i...) 
Begrunnelse Språklig 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Enkle grammatiske oppklaringer mener KK kan stemmes over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø2 77 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

13-2 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Endringsforslag til reglementet fremsettes skriftlig på 
Studentparlamentsmøte 

Ny tekst et (studentparlamentsmøte) 
Begrunnelse Legger til "et", slik at setningen blir fullstendig. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Enkle grammatiske oppklaringer mener KK kan stemmes over i blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø3 7 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.4 endring 

Opprinnelig 
tekst 

skal leder og Studentparlamentets daglig leder tegne i fellesskap 
samtidig. 

Ny tekst skal daglig leder og leder tegne i fellesskap samtidig. 
Begrunnelse konsekvent rekkefølge og tittel. Overflødig å nevne 

"studentparlamentets" 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag  som går på å bruke titlene leder og daglig leder, anser KK som 
noe som kan behandles over i ett. 
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Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø3 11 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1.6 endring 

Opprinnelig 
tekst 

leder og Studentparlamentets daglig leder 

Ny tekst daglig leder og leder 
Begrunnelse konsekvent rekkefølge og tittel. Overflødig å nevne 

"studentparlamentets" 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag  som går på å bruke titlene leder og daglig leder, anser KK som 
noe som kan behandles over i ett. 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø3 38 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

6.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

studentparlamentets leder og daglig leder 

Ny tekst daglig leder og leder 
Begrunnelse konsekvent rekkefølge og tittel. Overflødig å nevne 

"studentparlamentets" 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag  som går på å bruke titlene leder og daglig leder, anser KK som 
noe som kan behandles over i ett. 
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Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø3 44 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

7.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Lønn og annen godtgjørelse for Studentparlamentets administrasjon, 
vikariater og andre engasjementer godkjennes av Studentparlamentets 
arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgets leder er ansvarlig for at kontrakter er i 
henhold til vedtaket fra Arbeidsutvalget samt 

Ny tekst Lønn og annen godtgjørelse for administrasjonen, vikariater og andre 
engasjementer godkjennes av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalgets leder er 
ansvarlig for at kontrakter er i henhold til vedtaket fra arbeidsutvalget 
samt arbeidsmiljøloven. 

Begrunnelse Strykning av noen "studentparlamentet" slik at setningen blir mer lettlest. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Forslag  som går på å bruke titlene leder og daglig leder, anser KK som 
noe som kan behandles over i ett. 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø4 19 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

KAPITTEL 2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

BUDSJETT, ØKONOMISK PLANLEGGING 

Ny tekst BUDSJETT OG ØKONOMISK PLANLEGGING 
Begrunnelse To ledd i setningen bindes sammen av OG istedenfor et komma 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til en konjunksjon mellom substantivfraser anser KK som noe 
som kan behandles i samme blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø4 26 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

KAPITTEL 3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

REGNSKAP, RAPPORTERING 

Ny tekst REGNSKAP OG RAPPORTERING 
Begrunnelse To ledd i setningen bindes sammen av OG istedenfor et komma 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til en konjunksjon mellom substantivfraser anser KK som noe 
som kan behandles i samme blokk 
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø4 37 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

KAPITTEL 6 endring 

Opprinnelig 
tekst 

REISE, REISEREFUSJON 

Ny tekst REISE OG REISEREFUSJON 
Begrunnelse To ledd i setningen bindes sammen av OG istedenfor et komma 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Å legge til en konjunksjon mellom substantivfraser anser KK som noe 
som kan behandles i samme blokk 

 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø5 50 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8.1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Honoraret 

Ny tekst Honorar 
Begrunnelse Språklig 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Konsekvent bøyningsform kan behandles i samme blokk 
 

Dokument Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK Ø5 53 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8.3 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Honoraret 

Ny tekst Honorar 
Begrunnelse Språklig 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Konsekvent bøyningsform kan behandles i samme blokk 
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

ENDRINGSFORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG TIL 

STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 1 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Reglement 

Ny tekst Vedtekter 
Begrunnelse Vedtektene byttet navn fra "reglement" til "vedtekter" noen år tilbake, så 

har man glemt å oppdatere språklig. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Bør vedtas 

Redegjørelse Dette er som følge av endringa spesifisert i begrunnelsen for forslaget. 
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 3 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-1 strykning 

Opprinnelig 
tekst 

til hvert valg 

Ny tekst  
Begrunnelse Språklig. Det refereres tidligere i setningen til Studentparlamentsvalget, 

så redaksjonskomiteen mener dette er overflødig. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

  



 
 

Side 61 av 97 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Arbeidsutvalget plikter å offentliggjøre frist for å stille liste til valg innen 
utgangen av januar. 

Ny tekst Arbeidsutvalget plikter å offentliggjøre frister for å registrere og fremme 
liste til valg innen utgangen av januar. 

Begrunnelse Det er uklart om begrepet "stille liste" betyr å registrere eller fremme 
liste, som er de to begrepene som ellers brukes i dokumentet. Denne nye 
formuleringen gjør det klart at AU skal offentliggjøre frist for begge deler 
innen utgangen av januar. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 7 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

6-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

En liste kan fremmes dersom: 
 Alle navn på listen må oppfylle kravene i § 2. 
 Listen må være fremmet til SP/AU innen valgallmøtets slutt. 
 Listene skal skrives under av listetoppen eller av den som er registrert 
som leder av 
 fraksjonene hos SP/AU 

Ny tekst Vilkår for at en liste kan fremmes: 
 - alle navn på listen oppfyller kravene i §2 
 - listen er fremmet til arbeidsutvalget innen valgallmøtets slutt 
 - listen skal signeres av sin førstekandidat eller av den som hos 
arbeidsutvalget er registert som leder av listen 

Begrunnelse Tydeliggjøring og forenkling. Fjerner forkortelser. Redaksjonskomiteens 
forslag gir konsekvent bruk av "liste" og "arbeidsutvalget", i tillegg til at 
redaksjonskomiteen mener "førstekandidaten" er enklere og tydeligere 
enn "listetoppen". 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

  



 
 

Side 62 av 97 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 8 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

SP 

Ny tekst studentparlamentets 
Begrunnelse unngå fortkortelser 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 9 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Slengere telles en gang 

Ny tekst én 
Begrunnelse Tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

7 10 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

FORHOLDET SPSU-PLASS OG ORDINÆRE SP-MEDLEMMER 

Ny tekst FORHOLDET SPSU-PLASS OG ORDINÆR LISTEPLASS 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen mener det er merkelig at noen har plasser og noen 

er medlemmer. Redaksjonkomiteen har landet på at vi ønsker 
konsekvent bruk av begrepet "plass" ettersom dette er dekkende for alle 
parlamentets representanter, uavhengig av listebakgrunn eller 
fakultetsbakgrunn. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

8 11 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

En person kan stille til valg til både SPSU-plassen og på liste til 
Studentparlamentet. Ved et eventuelt valg har SPSU-plassen forrang. 

Ny tekst Dersom en person blir valgt som representant til Studentparlamentet 
både fra SPSU og fra liste, vil SPSU-plassen ha forrang. Første listevara 
trer da inn som representant. 

Begrunnelse Språklig tydeliggjøring 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

9 12 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11-1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: VEDTAK OM ENDRING 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

10 13 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11-1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Disse retningslinjene kan endres av Studentparlamentet med ⅔ flertall 

Ny tekst kvalifisert (flertall...) 
Begrunnelse tydeliggjøring av praksis 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

11 14 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11-2 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: SAKSGANG ENDRINGSFORSLAG 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

12 15 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11-3 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Eventuelle endringer av retningslinjene trer i kraft etter at møtet er hevet, 
dersom ikke annet er vedtatt 

Ny tekst med 2/3 kvalifisert flertall 
Begrunnelse tydeliggjøring av praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

13 16 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

11-3 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: IKRAFTTREDELSE 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

14 17 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

15 18 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

16 19 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet. 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK RV1 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studenter som blir valgt etter dette reglementet plikter å fungere i vervet 
i hele valgperioden eller så lenge vedkommende er valgbar, med mindre 
det i henhold til Kontrollkomiteens vurdering foreligger grunnlag for 
fritak. Leder av fraksjon/ liste som st 

Ny tekst Studenter som blir valgt etter dette reglementet plikter å fungere i vervet 
i hele valgperioden eller så lenge vedkommende er valgbar, med mindre 
det etter kontrollkomiteens vurdering foreligger grunnlag for fritak. Leder 
av lister som stiller til valg plikter å ha kontaktet og forespurt alle 
kandidater på listen. 

Begrunnelse Språklig. Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av begrepet 
"liste", ettersom en fraksjon også kan gå på tvers av lister. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Disse forslagene konkretiserer bruk av begrepet «liste». Derfor er 
forslaga satt i samme blokk. 
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK RV1 5 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

fraksjonslederne 

Ny tekst listelederne 
Begrunnelse Språklig. Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av begrepet 

"liste", ettersom en fraksjon også kan gå på tvers av lister. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Disse forslagene konkretiserer bruk av begrepet «liste». Derfor er 
forslaga satt i samme blokk. 

 

Dokument Utfyllende retningslinjer for valg til studentparlamentet ved Universitetet 
i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK RV1 6 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

6-1 endring 

Opprinnelig 
tekst 

Fraksjoner som ønsker å stille til valg skal være registrert hos SP/AU 
innen 15.februar. Med registrering menes her hvilket navn fraksjonen skal 
stille til valg under og hvem som er leder for fraksjonen. Registreringen 
gjelder til et år etter at listen st 

Ny tekst Lister som ønsker å stille til valg skal være registrert hos arbeidsutvalget 
innen 15. februar. Registrering innebærer å melde inn navn på listen og 
navn på listens leder. Registreringen gjelder frem til ett år etter at listen 
stilte til valg for siste gang. 

Begrunnelse Språklig. Forenkling av språk.  
 Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av begrepet "liste", 
ettersom en fraksjon også kan gå på tvers av lister. Redaksjonskomiteen 
ønsker også at man skal si arbeidsutvalget, fremfor SP/AU. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Disse forslagene konkretiserer bruk av begrepet «liste». Derfor er 
forslaga satt i samme blokk. 
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

ENDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 1 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

I det enkelte tilfelle kan Studentparlamentet under sine møter fravike 
forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. 
Dette kan dog ikke gjøres med bevilgningssaker eller mistillitsforslag. 

Ny tekst Studentparlamentet kan i enkelttilfeller fravike forretningsorden med 2/3 
kvalifisert flertall. Dette gjelder ikke for bevilgningssaker eller 
mistillitsforslag. 

Begrunnelse Språklig forenkling. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 3 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Hvorvidt saker skal tas opp på et studentparlamentsmøte skal vurderes 
av Arbeidsutvalget og kontrollkomiteen. 

Ny tekst Hvorvidt en sak skal behandles av Studentparlamentet vurderes av 
arbeidsutvalget og kontrollkomiteen. 

Begrunnelse Språklig forenkling. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 4 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 5 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Saker må være meldt senest 14 dager før møtet og sakspapirer må være 
innlevert Arbeidsutvalget senest klokka 09.00, 7 dager før møtet skal 
avholdes. Studentparlamentet kan på møtet sette opp hastesaker med 
2/3 flertall blant de fremmøtte representanter uten å ta hensyn til første 
ledd. 

Ny tekst Saker må være meldt inn til arbeidsutvalget senest 14 dager før møtet. 
Sakspapirer må være levert til arbeidsutvalget senest klokken 09.00, 7 
dager før møtet skal avholdes. Studentparlamentet kan på møtet sette 
opp hastesaker med 2/3 kvalifisert flertall blant de representantene uten 
å ta hensyn til første ledd. 

Begrunnelse Språklig forenkling og tydeliggjøring av praksis på at saker skal meldes 
til AU. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 6 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-7 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Handlingsprogram 

Ny tekst Handlingsplan 
Begrunnelse Dagens praksis er vedtak av handlingsplan. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 7 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-9 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Møteleder fastsetter i samarbeid med Arbeidsutvalget tidsramme for 
saker. Tidsrammen skal gjøres tilgjengelig for Studentparlamentets 
representanter ved møtets begynnelse. 

Ny tekst Tidsrammen for saker fastsettes av møteleder i samarbeid med 
arbeidsutvalget. Tidsrammen skal gjøres tilgjengelig for 
Studentparlamentets representanter ved møtets begynnelse. 

Begrunnelse Språklig forenkling. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 06/20-21 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

7 8 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

3-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Studentparlamentets valgte medlemmer har møteplikt med tale- og 
forslagsrett på Studentparlamentets møter. Ved forfall varsles 
Studentparlamentet administrasjon og de valgte varamedlemmer som 
da har møteplikt. 

Ny tekst Studentparlamentets valgte representanter har møteplikt på møter i 
Studentparlamentet, samt tale- og forslagsrett. Ved forfall har 
vararepresentant møteplikt og studentparlamentets administrasjon skal 
varsles av valgt representant eller listeleder. 

Begrunnelse Språklig forenkling.  
  
 Redaksjonskomiteen vil også påpeke at studentparlamentet består av 
representanter, og ikke medlemmer. Derfor foreslår vi også å endre 
dette. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

8 9 Runa Kristine Fiske, Karl 
Oskar Lie Bjerke og 
Benedikte Marie Espeland, 
Arbeidsutvalget 

3-3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst - en representant fra hvert studentutvalg 
Begrunnelse Flertallet i AU mener at tillitsvalgte fra studentutvalgene skal kunne møte 

opp på SP-møter med tale-, forslags- og møterett. Dette for at SP ikke 
skal måtte innvilge talerett til disse i de tilfeller de møter opp, f.eks. om 
de har innsendt en resolusjon som skal behandles. Mindretallet i AU 
mener at SPSU-representantene ivaretar kontaktrollen mellom 
studentutvalgene og Studentparlamentet, ettersom de er valgt av 
studentutvalgene til å sitte i Studentparlamentet. Mindretallet mener at 
endringsforslaget vil innebære en betydelig strukturendring i forholdet 
mellom Studentparlamentet og studentutvalgene. Der andre fra 
studentutvalgene ønsker talerett kan dette fortsatt innvilges i den 
enkelte sak slik forretningsorden står i dag. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

9 10 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

3-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt flertall 

Ny tekst alminnelig flertall 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke. 

Redegjørelse Dette er likelydende som forslag 11. 

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

10 11 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

3-4 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

11 12 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

4-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det 
skal opplyses i god tid om når strek settes.  
  
 Møteleder kan redigere talelisten etter at strek er satt dersom 
tidsrammen overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når 
talelisten redigeres:  
 -Studentparlamentets representanter som ikke tidligere har tatt ordet i 
saken  
 -Studentparlamentets representanter som tidligere har tatt ordet i saken  
 -Andre med talerett  
 Strek kan oppheves med alminnelig flertallsvedtak 

Ny tekst Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det 
skal opplyses i god tid om når strek settes. Strek kan oppheves med 
alminnelig flertallsvedtak.  
  
 Møteleder kan redigere talelisten etter at strek er satt dersom 
tidsrammen overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når 
talelisten redigeres:  
 -Studentparlamentets representanter som ikke tidligere har tatt ordet i 
saken -Studentparlamentets representanter som tidligere har tatt ordet i 
saken  
 -Andre med talerett 

Begrunnelse Setningen om at "strek kan oppheves med alminnelig flertall" er flyttet til 
der det står om strek i resten av paragrafen. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

12 13 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

13 14 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-2 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

men mindre 

Ny tekst med mindre 
Begrunnelse språklig. Men er feil. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

14 15 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-3 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

15 16 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

6-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Med mindre noe annet blir vedtatt er det Arbeidsutvalget sitt ansvar å 
deretter sikre at en eventuell brødtekst er i logisk samsvar med de 
relevante vedtatte kulepunktene, eller å vurdere om brødtekst vil være 
overflødig etter at vedtaket er gjort. 

Ny tekst Med mindre noe annet blir vedtatt er det arbeidsutvalget sitt ansvar å 
sikre at brødteksten samsvarer med de vedtatte kulepunktene, eller å 
vurdere om brødteksten vil være overflødig etter at vedtaket er gjort. 

Begrunnelse Språklig forenkling 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

16 18 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-1 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

2/3 flertall 

Ny tekst (2/3) kvalifisert (flertall) 
Begrunnelse tydeliggjøring av praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

17 21 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Eventuelle endringer av forretningsorden trer i kraft etter at møtet er 
hevet, dersom ikke annet er vedtatt 

Ny tekst ved 2/3 kvalifisert flertall 
Begrunnelse tydeliggjøring av praksis. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

18 22 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

Hele 
dokumentet 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

19 23 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

20 24 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet. 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK F1 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

INNKALLING 

Ny tekst (INNKALLING) OG SAKSPAPIRER 
Begrunnelse Paragrafen omhandler både innkalling, sakspapirer og praksis for 

publisering av protokoll. Istedenfor å endre punktet, mener 
redaksjonskomiteen at det er enklere og bedre å endre tittelen til å bli 
mer dekkende for hele paragrafen. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette handler om titler og KK vurderer det dithen at forslaga kan 
stemmes over i blokk. 
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Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

Voterings-  
Orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK F1 17 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: VEDTAK OM ENDRING 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette handler om titler og KK vurderer det dithen at forslaga kan 
stemmes over i blokk. 

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK F1 19 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-2 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: SAKSGANG ENDRINGSFORSLAG 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette handler om titler og KK vurderer det dithen at forslaga kan 
stemmes over i blokk. 

 

Dokument Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK F1 20 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

8-3 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Ny tittel: IKRAFTTREDELSE 
Begrunnelse Gir konsekvent bruk av titler i alle styringsdokumentene 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Dette handler om titler og KK vurderer det dithen at forslaga kan 
stemmes over i blokk. 
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ENDRINGSFORSLAG TIL ARBEIDSBESKRIVELSE FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIOS 

ARBEIDSUTVALG 

 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 1 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1-10 Endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt 

Ny tekst alminnelig 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

2-2 endring 

Opprinnelig 
tekst 

absolutt 

Ny tekst kvalifisert 
Begrunnelse det er kvalifisert som er korrekt og slik praksis er i dag. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 5 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

5-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Denne arbeidsbeskrivelsen kan endres med 2/3 flertall 

Ny tekst kvalifisert (flertall...) 
Begrunnelse tydeliggjøring av praksis. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 6 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele 
dokumentet 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  

 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 7 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet. 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 8 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

Endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK A1 3 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3-1 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Circle U.-ansvarlig 
Begrunnelse Arbeidet med Circle U. er ressurskrevende for Arbeidsutvalget, og 

ansvaret ligger i dag til internasjonalt ansvarlig. Arbeidsutvalget ser et 
behov for at vervene skilles grunnet den store arbeidsmengden som går 
med. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Arbeidsbeskrivelse for studentparlamentets arbeidsutvalg 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

BLOKK A1 4 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

3-4 Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Kontakt med Circle U. og Circle U. Student Union (CUSU) 
Begrunnelse Arbeidet med Circle U. innebærer kontakt med Circle U. og Circle U. 

Student Union (CUSU). Å få inn dette som et punkt under 
Arbeidsutvalgets arbeidsbeskrivelse vil understreke at dette er et av 
Arbeidsutvalgets kjerneansvar. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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ENDRINGSFORSLAG TIL UTFYLLENDE REGLEMENT FOR ELEKTRONISK VEDTAK FOR 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

1 12 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

46 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

Dette reglementet kan endres av Studentparlamentet ved 2/3 flertall 

Ny tekst (2/3) kvalifisert (flertall..) 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

2 15 Arbeidsutvalget (AU), 
Arbeidsutvalget (AU) 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

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

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
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Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

3 16 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

AU, Arbeidsutvalget, SPAU 

Ny tekst arbeidsutvalget 
Begrunnelse Redaksjonskomiteen ønsker konsekvent bruk av "arbeidsutvalget". På 

denne måten unngås forkortelser og inkonsekvent bruk av AU, SPAU o.l. 
Vi foreslår at stor forbokstav i arbeidsutvalget kun brukes hvis det er 
første ord i en setning. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved 
UiO 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

4 17 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet. 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse  
 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 1 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

1 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst KAPITTEL 1 GENERELT 
 § 1-1 HJEMMEL 

Begrunnelse Legge til kapitler og paragrafer slik at dokumentet blir enklere å finne 
fram i. 

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 
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Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 2 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

4 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §1-2 ADMINISTRASJON 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 3 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

7 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §1-3 STEMMERETT 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 4 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

9 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §1-4 GJENNOMFØRING 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 
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Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 5 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

13 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §1-5 VEDTAK 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 6 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

19 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst KAPITTEL 2 ADGANG TIL Å BENYTTE ELEKTRONISK VEDTAK 
  
 §2-1 ADGANG TIL Å BENYTTE ELEKTRONISK VEDTAK 

Begrunnelse  

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 7 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

24 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §2-2 ORIENTERTING TIL REPRESENTANTER OM UTFALL 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 
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Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 9 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

27 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst §2-3 UTSETTELSE TIL ORDINÆRT STUDENTPARLAMENTSMØTE 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 9 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

32 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst KAPITTEL 3 SAKER SOM IKKE KAN AVGJØRES VED ELEKTRONISK 
VEDTAK 
 §3 SAKER SOM IKKE KAN AVGJØRES VED ELEKTRONISK VEDTAK 

Begrunnelse  

Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 10 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

44 endring 

Opprinnelig 
tekst 

VEDTAK OM ENDRINGER AV UTFYLLENDE REGLEMENT OM 
ELEKTRONISK VEDTAK FOR 45 STUDENTPARLAMENTET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 

Ny tekst KAPITTEL 4 ENDRINGER I UTFYLLENDE REGLEMENT OM ELEKTRONISK 
VEDTAK FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 
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Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 11 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

46 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

 

Ny tekst § 4-1 VEDTAK OM ENDRINGER 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 13 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

49 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

SAKSGANG ENDRINGSFORSLAG 

Ny tekst § 4-2 (SAKSGANG..) 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 

 

Dokument Utfyllende reglement for elektronisk vedtak 
Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Linje- 
nummer 

Type 

BLOKK E1 14 Redaksjonskomiteen, 
Redaksjonskomiteen 

56 tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

IKRAFTTREDELSE 

Ny tekst § 4-3 (IKRAFTTREDELSE) 
Begrunnelse  
Kontroll- 
komiteens 
innstilling 

Kan vedtas 

Redegjørelse Alle forslag som går på titler, vurderer KK at kan voteres over i samme 
blokk. 
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ENDRINGSFORSLAG TIL REGLEMENT FOR TILDELING OG FORDELING AV 

FRAKSJONSSTØTTE OG AKTIVITETSMIDLER 

 

Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

1 1 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

- endring 

Opprinnelig 
tekst 

simpelt flertall 

Ny tekst alminnelig flertall 
Begrunnelse alminnelig flertall krever alltid mer enn 50% av stemmene, mens simpelt 

betyr "forslaget som fikk flest stemmer vedtas", altså ikke nødvendigvis 
mer enn 50% av de avlagte stemmene. 

 

Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

2 3 Charlotte Hjort, Grønn liste 
(GL) 

- Strykning 

Opprinnelig 
tekst 

Midlene skal ikke brukes til lønn. 
Midlene skal ikke brukes til alkohol. 

Ny tekst  
Begrunnelse Hva som ikke er støtteberettighet står lengre ned i dokumentet. 

Unødvendig å skrive det to ganger. Vi må forvente at hele teksten blir 
lest. 

 

Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

3 2 Camilla Bjørnbakken 
Langen, Grønn liste (GL) 

- Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Midlene skal ikke brukes til alkohol. 

Ny tekst Midlene skal ikke brukes til alkohol og kjøtt. 
Begrunnelse Studentparlamentet skal ikke servere kjøtt ved sine arrangementer står 

det i Studentpolitisk plattform 2020-2021. Dette burde også gjelde 
fraksjonstøtten. Både for å få et helhetlig regelverk og for å gå foran som 
gode forbilder. 
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Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

4 4 Camilla Langen, Grønn liste 
(GL) 

- Endring 

Opprinnelig 
tekst 

Til alkohol, reisevirksomhet eller lønn/honorar. 

Ny tekst Til alkohol, kjøtt, reisevirksomhet eller lønn/honorar. 
Begrunnelse Studentparlamentet skal ikke servere kjøtt ved sine arrangementer står 

det i Studentpolitisk plattform 2020-2021. Dette burde også gjelde 
fraksjonstøtten. Både for å få et helhetlig regelverk og for å gå foran som 
gode forbilder. 

 

Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

5 5 Frida Rasmussen, A-lista 
(AL) 

Hele 
dokumentet 

Tillegg 

Opprinnelig 
tekst 

- 

Ny tekst Linjenummer gjennom hele dokumentet. 
Begrunnelse Lettere å lese og referere til enkelte setninger i paragrafer hvis du i tillegg 

har linjenummer. 

 

Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

6 6 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

kr og ,- 

Ny tekst alle pengesummer skrives i formen "XXX kroner" 
Begrunnelse Kr og ,- brukes om hverandre. AU mener det er lurt å bruke samme 

benevning på alt, og ønsker å bruke "kroner" om alle pengesummer, slik 
som redaksjonskomiteen har foreslått i de andre dokumentene. 
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Dokument Reglement for tildeling og fordeling av fraksjonsstøtte og 
aktivitetsmidler 

Voterings-  
orden 

Forslags nr.  Forslagsstiller Paragraf- 
nummer 

Type 

7 7 Arbeidsutvalget, 
Arbeidsutvalget 

Hele 
dokumentet 

endring 

Opprinnelig 
tekst 

- 

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

Begrunnelse Skåner parlamentet fra å måtte bruke tid på å vedta redaksjonelle 
endringer o.l. Sikrer også at arbeidet gjøres av administrasjonen, som 
ikke jobber politisk, i samråd med KK som passer på at vedtektene 
følges i det redaksjonelle arbeidet. 
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SAKSNUMMER: 120/20-21 

SAKSTITTEL: Miljøfyrtårn 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

MILJØFYRTÅRN 

Bakgrunn for saken: 411 

Studentparlamentet har siden 2015 vært Miljøfyrtårn-sertifisert sammen med Velferdstinget 412 

i Oslo og Akershus. I 2021 går sertifiseringen ut, og Arbeidsutvalget foreslår at organisasjonen 413 

nå går ut av ordningen framfor å resertifisere. 414 

 415 

Faktagrunnlag: 416 

Årlig rapporteres en rekke klima- og miljømessige forhold inn til Miljøfyrtårn, og hvert tredje 417 

år må man resertifiseres. En resertifisering vil innebære et svært omfattende 418 

rapporteringsarbeid for Studentparlamentets administrasjon. Rapporteringskravene er like for 419 

samtlige virksomheter, og det oppleves at ordningen er lite tilpasset små ideelle 420 

organisasjoner slik som eksempelvis Studentparlamentet ved UiO.   421 

 422 

I arbeidet med den årlige klima- og miljørapporten, og i en eventuell resertifisering, 423 

rapporteres en rekke forhold knyttet til organisasjonens klima- og miljøarbeid. En del av disse 424 

forholdene har Studentparlamentet selv mulighet til å gjøre noe med, mens en del andre 425 

forhold er utenfor vår kontroll. Studentparlamentet disponerer kontorlokaler i Villa Eika etter 426 

avtale med Universitetet i Oslo, og det er UiO som dekker samtlige drifts- og 427 

vedlikeholdskostnader forbundet med Villa Eika. En del av tingene som rapporteringen 428 

innebærer er forhold forbundet med drift av lokaler, eksempelvis strømforbruk, vannforbruk 429 

og renovasjon. 430 

 431 

Vurderinger: 432 

Arbeidsutvalget og administrasjonen har et ønske om at den tiden som er satt av til klima- og 433 

miljøarbeid i organisasjonen skal brukes på å jobbe med faktiske klima- og miljømessige 434 

forbedringer i organisasjonen framfor å bruke mye tid på rapportering av forhold dels utenfor 435 

vår kontroll. Derfor foreslår Arbeidsutvalget at Studentparlamentet i 2021 ikke resertifiseres 436 

som Miljøfyrtårn, og at tiden som tidligere har vært satt av til dette brukes til å jobbe med 437 

konkrete klima- og miljøforbedringer i organisasjonen.  438 

 439 

Arbeidsutvalget foreslår videre at det årlig utarbeides en klima- og miljørapport som 440 

forelegges Studentparlamentet til orientering. En slik rapport vil i stor grad bygge på klima- 441 

og miljørapporteringen som i dag gjøres til Miljøfyrtårn, men vil også inneholde noen andre 442 

områder som Arbeidsutvalget og administrasjonen ser det som hensiktsmessig å følge opp. 443 

En eventuell slik rapport vil utarbeides i samarbeid mellom Studentparlamentets 444 

administrasjon og miljøansvarlig i arbeidsutvalget.   445 
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ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  446 

Studentparlamentet blir ikke resertifisert som Miljøfyrtårn fra og med 2021. Som erstatning 447 

skal det av Studentparlamentets administrasjon og miljøansvarlig i arbeidsutvalget årlig 448 

utarbeides en klima- og miljørapport som er tilpasset organisasjonen. Rapporten skal 449 

forelegges Studentparlamentet, og det skal i den forbindelse åpnes for innspill til endringer 450 

og forbedringer i klima- og miljøarbeidet til organisasjonen.   451 
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SAKSNUMMER: 121/20-21 

SAKSTITTEL: Undervisningsprisen 2021 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

UNDERVISNINGSPRISEN 2021 

Bakgrunn for saken: 452 

Studentparlamentet deler hvert år ut en undervisningspris etter statuttene som fremkommer 453 

i dette saksnotatet. For å dele ut prisen skal det settes ned en komité bestående av 5-8 454 

studenter som oppnevnes av Studentparlamentet. Det oppfordres derfor til at de ulike 455 

fraksjonene finner gode kandidater, gjerne fra ulike fagmiljøer. Man trenger ikke å være valgt 456 

inn i Studentparlamentet, stå på liste eller ha studentpolitiske verv for å være valgbar til 457 

priskomiteen.  458 

 459 

Arbeidsutvalget ønsker innspill til både Statutter for Studentparlamentets undervisningspris 460 

og kandidater til Priskomiteen. 461 

 462 

FORSLAG TIL STATUTTER FOR STUDENTPARLAMENTETS UNDERVISNINGSPRIS:  463 

 464 

STATUTTER FOR STUDENTPARLAMENTETS UNDERVISNINGSPRIS 465 

 466 

Kandidater 467 

Enkeltpersoner, grupper og enheter som har gjort en innsats for å bedre undervisningen ved 468 

Universitetet i Oslo kan nomineres til Studentparlamentets undervisningspris. 469 

 470 

Nominasjon 471 

Alle med tilknytning til UiO kan nominere kandidater til undervisningsprisen. Nominasjonen og 472 

begrunnelse skal sendes til «undervisningsprisen@studentparlamentet.uio.no» 473 

 474 

Begrunnelse og kriterier 475 

Begrunnelsen skal beskrive innsatsen til de(n) nominerte og inkludere hvordan personen eller 476 

enheten har: 477 

 Gjort en ekstra innsats for å bidra til god læring 478 

 Jobbet for nyskapning i undervisningen 479 

 Sørget for at nyskapningen har en effekt utover enkeltpersoner eller enhetens eget 480 

fagområde 481 

 Økt det faglige engasjementet til studentene 482 

 483 

Kandidater trenger ikke møte alle disse kriteriene for å vurderes. Den som nominerer står fritt 484 

til å velge ut ett eller flere kriterier og framheve hvorfor den eller de nominerte tilfredsstiller 485 

disse kriteriene. Begrunnelsen bør også inkludere henvisninger til kontaktpersoner for mer 486 

bakgrunnsinformasjon.  487 
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Prisutdeling 488 

Prisen skal deles ut 27. mai 2021, i forkant av konstituerende møte for Studentparlamentet 489 

2021/2022. Nominasjonsperioden blir fra 29. mars 2021 til 2. mai 2021. Prisen skal utlyses 490 

offentlig. 491 

 492 

Prisen består av et diplom og en gave til prisvinner. 493 

 494 

Priskomité 495 

Priskomiteen skal velges av Studentparlamentet. Den skal bestå mellom 5-8 representanter, 496 

hvorav ett medlem internkonstitueres som leder. Det tilstrebes faglig spredning og 497 

kjønnsbalanse i komiteen. Priskomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 498 

Studentparlamentets arbeidsutvalg har sekretærfunksjon for priskomiteen. Alle komiteens 499 

medlemmer må være semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Oslo. 500 

 501 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  502 

Studentparlamentet vedtar Statutter for Studentparlamentets undervisningspris med 503 

eventuelle endringer som fremkommer i møtet.  504 
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SAKSNUMMER: 122/20-21 

SAKSTITTEL: Priskomité – undervisningsprisen 2021 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

PRISKOMITÉ – UNDERVISNINGSPRISEN 2021 

Bakgrunn for saken: 505 

Basert på statuttene vedtatt i sak 121/20-21 om undervisningsprisen 2021 skal 506 

Studentparlamentet velge en priskomité. Priskomiteen skal gå gjennom de innkomne 507 

nominasjonene til undervisningsprisen og velge en vinner blant dem. Etter at 508 

nominasjonsperioden er over kommer Arbeidsutvalget til å finne et passende tidspunkt hvor 509 

komiteen samles, konstituerer seg og arbeider med nominasjonene.   510 

 511 

Vi oppfordrer hver fraksjon til å finne én kandidat. Her regnes SPSU-representantene som én 512 

fraksjon. Skjema for innmelding av kandidater til Priskomiteen: 513 

https://forms.gle/mY8K4cgeS74iQZY77  514 

 515 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  516 

Studentparlamentet velger medlemmer av utdelingskomiteen i tråd med de vedtatte 517 

statuttene.   518 

https://forms.gle/mY8K4cgeS74iQZY77
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SAKSNUMMER: 123/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER 

 519 

RESOLUSJON 1 520 

Fremmet av: Lea Marie Løken, SUUV 521 

 522 

STANDARDISERING AV DIGITALE PLATTFORMER OG INFORMASJONSFLYT  523 

Denne resolusjonen handler om den digitale strukturen ved Universitetet i Oslo, som består av 524 

et større antall forskjellige plattformer det kan være vanskelig å orientere seg i. Det er grunn 525 

til å tro at UiO har et forbedringspotensiale når det kommer til informasjonsflyten. Med dette 526 

mener vi blant annet at den digitale strukturen kan føre til at studentene går glipp av viktig 527 

informasjon, og at det kan være vanskelig å finne rett person til å svare på spørsmål. I tillegg 528 

til dette kan det være lang svartid på e-poster, og for lite opplæring for nye studenter i UiO 529 

sine systemer. En annen utfordring med dårlig informasjonsflyt kan være at 530 

studentorganisasjoner blir lite synlige. Dette kan føre til at studentdemokratiet ved UiO blir 531 

svekket. Dårlig informasjonsflyt gjør det spesielt vanskelig for internasjonale studenter å 532 

orientere seg i UiO sine systemer, i tillegg til at mye av informasjonen som er å finne kun er på 533 

norsk. Det er store variasjoner i UiOs systemer på de ulike fakultetene, og vi har et inntrykk av 534 

at studentene ønsker mer forutsigbarhet. Det er et ønske om tydelige brukervennlige 535 

standardiserte digitale løsninger slik at det blir enklere å orientere seg som student. 536 

 537 

Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet foreslår at: 538 

 Det begynnes et arbeid for å samle alle digitale plattformer på ett nettsted 539 

 At referater fra relevante møter offentliggjøres i et leservennlig format for studentene for 540 

å skape bedre transparens og inkludere studentene mer, da vi er en demokratisk 541 

institusjon  542 

 Det bør være kartlegging om hva studentene mener om informasjonsflyt slik at 543 

studentene kan ta del i utformingen av en ny informasjonsplattform  544 

 Det begynnes et arbeid med å lage informasjonsmoduler på Canvas hvor man får 545 

informasjon om blant annet:  546 

 Hvem man skal kontakte 547 

 Sifra-systemet  548 

 Hva som går inn i en god klage 549 

 Mulighet for å henvende seg til studentutvalg eller fagutvalg om man ønsker å være 550 

anonym 551 

 552 

FORSLAG TIL VEDTAK:  553 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  554 
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RESOLUSJON 2 555 

Fremmet av: Simon Ormestad Eid 556 

 557 

2G TIL STUDENTENE 558 

For å ivareta og sikre fremtidens heltidsstudent samt sikre at alle uavhengig av økonomisk 559 

bakgrunn skal ha muligheten til høyere utdanning må studiestøtten økes. Et klart og tydelig 560 

krav må fremmes fra studentenes side om vi skal kunne ha en studiestøtte som det er mulig å 561 

leve av. 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G, tilsvarer 202 702 kr i 2020) vil sikre alle en 562 

mulighet til å studere og dekke de grunnleggende utgiftene som må dekkes i løpet av 563 

studietiden. Ved å låse studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden vil støtten justeres årlig i 564 

samsvar med lønnsveksten. For å sikre at lånebelastningen etter fullført studie ikke hindrer 565 

studentene videre i livet må det også sørges for at 75% av studiestøtten skal utbetales som 566 

stipend. Slik kan vi sikre den økonomiske fremtiden til studentene. Studentparlamentet ved 567 

UiO må også gå i front og oppfordre andre studentparlament i Norge om å arbeide for samme 568 

mål. 569 

  570 

Studentparlamentet skal arbeide for 571 

 Heltidsstudentene skal ha utbetalt studiestøtte tilsvarende 2 ganger grunnbeløpet i 572 

folketrygden (2G) årlig 573 

 75% av studiestøtten skal være utbetalt som stipend 574 

 Studentparlamentet ved UiO må oppfordre andre studentparlament i Norge om å kjempe 575 

for samme mål 576 

 577 

FORSLAG TIL VEDTAK:  578 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  579 
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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) 


