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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

VETTRE, 19.09.21 

PROTOKOLL FRA MØTE NR. 02/21-22 I STUDENTPARLAMENTET VED 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

TID:  Fredag-søndag 17.-19. september 2021  

STED:  Thon Hotel Vettre 

 

ORDSTYRER:   Kristine Berg Heggelund og Jens Lægreid 

PROTOKOLLØRER:  Anne Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou   

 

TIL STEDE:  

LISTEREPRESENTANTER:  
VENSTREALLIANSEN (VA):  
1 – Ajat Adel Al-Zayadi (dro søndag kl. 12.00) 
10 – Audun Hammer Hovda (vara) 
17 - Pietro Aleksander Rocco Berger Lapolla 
25 – Magnus Kristian Bjørløw 
 
GRØNN LISTE (GL):  
2 – Charlotte Hjort 
15 – Annika Klavenes Syverstad 
26 – Axel Klanderud (vara) (kom fredag kl.19.00) 
 
A-LISTA (AL):  
3 – Kristine Vilde Sandtrøen  
16 – Victoria Ovedie Chruickshank Langø 
 
MODERAT LISTE (ML):  
4 – Joachim Teruel Sandnes (kom fredag kl. 
15.10, dro søndag før møtestart)  
19 – Mathias Meyer (kom fredag kl. 15.10) 
 
LIBERAL LISTE (LL):  
5 – Sivert Arntzen 
23 – Adrian Gao 
 
HENKE OG THOM-LISTEN (HTML) 
7 – Thomas Huh Tangen (kom fredag kl. 16.20) 
 
GJESTELISTA (GJL):  
8 – Adrian Sulemana Bolstad 
 
STUDENTUTVALGSREPRESENTANTER (SPSU):  
28 – HFSU: Kristin Labori Brattberg (kom fredag 
kl. 17.26) 
30 - MNSU: Sara Mediå 
32 -  OSU: Charlotte Moore Johansen (dro søndag 
kl. 12.00) 
 
 

 
 
6 – Elisabeth Hoksmo Olsen 
14 – Oscar Halse 
20 – Øystein Fossbråten Wennersgaard 
27 – Sigrid Drag Jacobsen (vara) 
 
 
9 – Adrian Leander Skagen 
21 – Bernt Jonas Fløde 
 
 
 
11 – Frida Rasmussen (vara) 
24 – Are Frode Helvig Kvanum (kom 
fredag kl. 17.10) 
 
12 – Astrid Sophie Ulleland (dro lørdag før 
møtestart) 
 
 
 
13 – Emma Hylland Mediås 
 
 
 
18 – Henrik Vincent Vassal 
 
 
22 – Christine Kaalsaas  
 
 
29 – JSU: Embla Mandt Larsen Mellgren 
31 – MSU: Henry Ramana 
33 – SUUV: Karl Henrik Storhaug Reinås 
34 – SVSU: Skjalg Jørgen Thomassen Nes 
(kom fredag kl. 16.50) 
 
 



 
 

Side 2 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

ARBEIDSUTVALGET (AU):  
100 – Jørgen Hammer Skogan 
102 – Runa Jarsve 
104 – Julianne Sørflaten Grovehagen 
 
KONTROLLKOMITEEN (KK):  
105 – Johannes Saastad 
 
TIL STEDE VAR OGSÅ:  
108 – Didrik Svellingen 
1000 – Kristine Berg Heggelund 
10000 - Anne Aase-Mæland 

 
101 – Karl Oskar Lie Bjerke 
103 – Oline Marie Sæther 
 
 
 
106 – Markus Christopher Barkenæs 
 
 
109 – Simen Tjølsen Oftedahl 
1001 – Jens Lægreid 
10001 - Miriam Holthe Byjou 

 

Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. Møtet kunne settes.  

 

Jørgen Hammer Skogan åpnet møtet.  

 

049/21-22 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslo Kristine Berg Heggelund og Jens Lægreid som ordstyrer og Anne 

Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou som protokollører. 

 

VEDTAK:  Ordstyrer og protokollører ble valgt. 

 

050/21-22 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

VEDTAK:  Godkjent.  

 

051/21-22 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

 

Spørsmål: -  

Til debatt:  2 – 10000, 33, 11, 10000. 

 

Forslagsnummer:  01/051/21-22 

Fremmet av:   Charlotte Hjort 

Fraksjon:   Grønn liste 

Linjenummer:  - 

Forslagstype:   Strykning 

Opprinnelig tekst: Kl. 19:00 059/21-22 Studentpolitisk plattform (SPP) – debatt – forts. 

Diskusjon 

Begrunnelse: Vi bør bli ferdige med debatten og deretter spise. Vi kan ikke holde på 

hele natta med debatt, og det kan ikke redkom heller. Middagen må 

vente! 

Utfall:    Falt 

 

VEDTAK:  Godkjent. 
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052/21-22 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

VEDTAK:  Protokoll fra SP-møte nr. 1 ble godkjent.  

 

053/21-22 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

105 – Johannes Saastad innledet 

 

Spørsmål:  -  

 

Kontrollkomiteen innstilte på at følgende valgprotokoller kunne godkjennes:  

 Valgprotokoll fra HFSU 

 Valgprotokoll fra JSU 

 Valgprotokoll fra MNSU 

 Valgprotokoll fra OSU 

 Valgprotokoll fra SVSU 

 Valgprotokoll fra SUUV 

 

VEDTAK:  Valgprotokollene til HFSU, JSU, MNSU, OSU, SVSU og SUUV ble godkjent. 

 

054/21-22 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

 

Spørsmål: -  

 

VEDTAK: 

Følgende oppnevninger godkjennes av Studentparlamentet:   

 

OPPNEVNING TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS:  

Fast representant: Camilla Langen (GL) (24.08.21) 

Fast representant: Frida Rasmussen (AL) (24.08.21) 

Fast representant: Kristine Vilde Sandtrøen (AL) (24.08.21) 

Vara: Lars Anvil (GL) (24.08.21) 

Vara: Annika Syverstad (GL) (24.08.21) 

Vara: Charlotte Hjort (GL) (24.08.21) 

Vara: Karl Oskar Lie Bjerke (AL) (24.08.21) 

 

OPPNEVNING TIL SENTRALT ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU):  

Observatør: Oline Marie Sæther (24.08.21) 

 

UTDANNINGSKOMITEEN (UK): 

Representant: Jørgen Hammer Skogan 

3. vara: Meliha Uygun 

 

STUDENTPARLAMENTETS KONTROLLKOMITÉ:  

Medlem: Linnea Alexandra Barberini 
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RESSURSGRUPPE FOR TROS- OG LIVSSYNSPRAKSIS VED UIO: 

Representant: Helene Lunder Eriksen 

DET SENTRALE VALGSTYRET: 

Vara: Karl Henrik Storhaug Reinås 

 

STYRET I FORUM FOR VITENSKAPSTEORI: 

Vara: Vemund Haugevik Jernsletten 

 

STYRET FOR UIO:LIVSVITENSKAP:  

Representant: Halfdan Knudsen Lille-Schulstad 

Vara: Vemund Haugevik Jernsletten 

 

STYRET FOR UIO:NORDEN:  

Vara: Veronica Dahlby Tveitan 

 

 

055/21-22 VALG AV TELLEKORPS 

 

VEDTAK:  Johannes Saastad, Markus Christopher Barkenæs og Simen Tjølsen Oftedahl 

ble valgt som tellekorps. 

 

056/21-22 ORIENTERINGER 

Orienteringer:   100, 103, 104 

Spørsmål:   33 – 103 

Andre orienteringer:  - 

 

057/21-22  MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEER 

Spørsmål: - 

Til debatt: 11 – 9 (replikk) – 2 (replikk) – 11 (svarreplikk), 103, 9, 11 – 2 (replikk) - 11 

(svarreplikk), 19 – 9 (replikk) – 19 (svarreplikk), 10 – 3 (replikk) – 10 (svarreplikk), 

33 – 19 (replikk), 20. 

 

Forslagsnummer:  01/057/21-22 

Fremmet av:   Charlotte Hjort 

Fraksjon:   Grønn liste 

Linjenummer:  298 

Forslagstype:   Endring 

Opprinnelig tekst: Forslag kan innstilles vedtatt, avvist eller ikke realitetsbehandlet. 

Eventuelle dissenser og stemmetall skal oppgis. 

Ny tekst: Forslag skal instilles stemmeberettet eller ikke realitetsbehandlet. 

Begrunnelse: Fire personer fra et folkevalgt parliament burde ikke sette føringer for 

hva vi skal stemme. Med studenter i ryggen skal hver og en av oss ta 

stilling og stemme for det som er best for studenter ved UiO. 

Redaksjonkomiten har ingen grunn til å instille vedtas eller avvist, de 

behøver kun legge til rette for stemmerekkefølge og språk i vedtaket. 
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Redaksjonskomiteen skal gjøre stemming lett for alle ikke påvirke 

resultatet av avstemninger. 

Utfall:    Vedtatt 

 

Forslagsnummer:  02/057/21-22 

Fremmet av:   Frida Rasmussen 

Fraksjon:   A-lista 

Linjenummer:  298 

Forslagstype:   Tillegg 

Opprinnelig tekst: Forslag kan innstilles vedtatt, avvist eller ikke realitetsbehandles. 

Ny tekst: Forslag kan innstilles vedtatt, avvist eller ikke realitetsbehandles på 

bakgrunn av meningsytringene i salen. 

Begrunnelse: Presisering av RedKoms mandat. Hvis de ikke skal innstille på 

forslagene trenger vi egentlig ikke en redkom, da kunne vi like gjerne 

bedt ordstyrerne sette opp en voteringsorden. Meningen med at 

gruppen skal være sammensatt av representanter med ulik tilhørighet 

er at man skal dekke meningene til hele salen. Der salen er splittet kan 

for eksempel redkom innstille på dissens. RedKom er ikke stedet for å 

ta politiske omkamper, de politiske kampene skal tas i debatten før 

strek settes. 

Utfall:    Falt som konsekvens 

 

VEDTAK: 

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

 

058/21-22  VALG AV REDAKSJONSKOMITEER 

103 – Oline Marie Sæther innledet. 

 

Spørsmål: - 

 

Følgende kandidater ble fremmet:  

 

Redaksjonskomiteen for SPP – sekretær Oline Marie Sæther: 

 Are Frode Kvanum (AL) 

 Thomas Tangen (HTML) 

 Adrian Gao (LL) 

 Pietro Lapolla (VA) 

 Sara Mediå (SPSU) 

 

Redaksjonskomiteen for HP – sekretær Julianne Sørflaten Grovehagen: 

 Adrian Leander Skagen (GL) 

 Christine Kaalsaas (GjL) 

 Mathias Meyer (ML) 

 Oscar Halse (VA) 

 Kristin Labori Brattberg (SPSU) 
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VEDTAK: 

Følgende kandidater ble valgt ved akklamasjon: 

 

Redaksjonskomiteen for SPP: 

 Are Frode Kvanum (AL) 

 Thomas Tangen (HTML) 

 Adrian Gao (LL) 

 Pietro Lapolla (VA) 

 Sara Mediå (SPSU) 

 

Redaksjonskomiteen for HP: 

 Adrian Leander Skagen (GL) 

 Christine Kaalsaas (GjL) 

 Mathias Meyer (ML) 

 Oscar Halse (VA) 

 Kristin Labori Brattberg (SPSU) 

 

059/21-22  STUDENTPOLITISK PLATTFORM (SPP) - DEBATT 

100 – Jørgen Hammer Skogan innledet. 

 

Spørsmål:  33 – 10000 (replikk) – 33 (svarreplikk), 9, 1001, 9 – 100 (replikk), 30 – 100 

(replikk), 2 – 103 (replikk), 18 – 103 (replikk). 

 

Forslagsnummer:  01/059/21-22 

Fremmet av:   Frida Rasmussen 

Fraksjon:   A-lista 

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

innsendte endringsforslag som fremmet. 

Utfall:    Vedtatt 

 

1. GRUNNPRINSIPPER 

Til debatt:  10000 (saksopplysning). 

Strek satt kl. 17.11. 

 

2. UTDANNING 

Til debatt:  20, 24, 2, 9, 11 – 9 (replikk) – 11 (svarreplikk), 4 – 17 (replikk) – 4 

(svarreplikk), 33 – 9 (replikk) – 18 (replikk) – 33 (svarreplikk), 13 – 10 

(replikk) – 13 (svarreplikk), 30 – 24 (replikk), 33 – 13 (replikk) – 8 (replikk) 

– 33 (svarreplikk), 2 – 8 (replikk) – 2 (svarreplikk), 20, 13, 9, 13 – 9 (replikk) 

– 13 (svarreplikk).   

Strek satt kl. 17.44. 

 

Møtet midlertidig hevet kl. 17.45. 

Møtet startet opp igjen kl. 19.00. 
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3. FORSKNING, FORMIDLING OG INNOVASJON 

Til debatt:  17, 21 – 20 (replikk). 

Strek satt kl. 19.10. 

 

4. BÆREKRAFT, KLIMA OG FORSKNING 

Til debatt:  26, 29 – 11 (replikk) – 29 (svarreplikk), 20, 26, 19, 26 – 19 (replikk) - 3 

(replikk), 26 (svarreplikk), 10 – 26 (replikk), 33 - 8 (replikk) – 33 

(svarreplikk), 29 – 3 (replikk), 2 (replikk). 

Strek satt kl. 19.34. 

 

5. LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING 

Til debatt:  20 – 19 (replikk) – 5 (replikk) – 20 (svarreplikk), 2, 13 – 2 (replikk) – 17 

(replikk), 25 – 33 (replikk) – 25 (svarreplikk), 6 – 5 (replikk) – 13 (replikk), 

26 – 25 (replikk), 30.  

Strek satt kl. 19.51. 

 

6. INTERNASJONALT 

Til debatt:  15.  

Strek satt kl. 19.54 

 

7. VELFERD 

Til debatt:  10, 6, 11 – 20 (replikk), 8 – 20 (replikk), 11, 26, 22, 108, 11, 9, 30 – 109 

(replikk). 

Strek satt kl. 20.08.  

 

8. STUDENTDEMOKRATIET 

Til debatt:  29 – 100 (replikk) – 29 (svarreplikk), 100 – 33 (replikk) – 100 (svarreplikk). 

 Strek satt kl. 20.23. 

 

9. STUDENTKULTUR OG -FRIVILLIGHET 

Til debatt:  18, 30, 8 – 30 (replikk) – 8 (svarreplikk), 9, 33 – 100 (replikk) – 10001 

(replikk), 26 – 8 (replikk) – 11 (replikk) – 26 (svarreplikk), 33 – 100 (replikk), 

18, 30, 8 - 26 (replikk) – 8 (svarreplikk). 

Strek satt kl. 20.37. 

 

10. CAMPUS 

Til debatt:  3, 11, 11, 30  

Strek satt kl. 20.40. 

 

HELHETLIG DEBATT: 

Til debatt:  100 

Strek satt kl. 20.41.  

 

Møtet midlertidig hevet 17.09.21 kl. 20.45. 
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Møtet startet opp igjen 18.09.21 kl. 10.00. Det var 31 stemmeberettigede ved møtestart på 

lørdag. 

 

060/21-22  STUDENTPOLITISK PLATTFORM (SPP) - VEDTAK 

Redaksjonskomiteen ved 30 – Sara Mediå la frem redaksjonskomiteens innstilling. 

 

Spørsmål:  11, 103. 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
1 1 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
197 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO må ha en generell veileder som kan anskaffe den 

informasjonen studenten trenger uten å bli omdirigert. 
Begrunnelse Når man trenger støtte eller hjelp til å finne informasjon er det et 

koas av folk som sier du må snakke med noen andre. UiO trenger 
så sårt noen som vet hvor og hvordan å finne informasjon om 
f.eks. permisjon, studieprogresjon, lånekassen og andre ting som 
faller utenfor fakultetenes ansvar. Vi må bli bedre på å ha en enkel 
og forståelig løsning for de som ikke forstår hva som foregår. Når 
man er forvirret går man til rådgiver, enkelt og greit. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslag trukket av forslagsstiller 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
2 2 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
411 Strykning 

Opprinnelig tekst Bachelorprogrammer må bygges opp til å kunne kvalifisere til en 
større bredde av masterprogrammer. 

Ny tekst  
Begrunnelse Spissa retninger er viktige. Jeg synes heller masterprogrammene 

kan være mer fleksible. Man ender fort opp med 
bachelorprogrammer i f.eks. språk der du uteksamineres og ikke 
engang kan språket godt nok til å lese fagartikler (noe du må 
kunne for å komme inn på språk-masteren...). 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
3 3 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
420 Strykning 

Opprinnelig tekst Aktive studenter skal ikke få studieretten sin innskrenket. 
Ny tekst  
Begrunnelse Den som har skrevet dette punktet må forklare hva "aktive 

studenter" er. Punktet burde fjernes eller endres fordi det ikke gir 
mening uten kontekst. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
4 4 Karl Henrik 

Storhaug 
Reinås, SPSU 

421 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Videre- og etterutdanning ved UiO skal være gratis. 
Begrunnelse Det er i dag gitt unntak for videre- og etterutdanning fra 

gratisprinsippet i Universitets- og høgskoleloven. UiO bør 
forsvare gratisprinisppet også for videre- og etterutdanning. Det 
skal ikke koste å bygge på og utvikle sin egen kompetanse. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
5 6 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

430 Endring 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til 
honoursprogrammet. 

Ny tekst Studentparlamentet ønsker å videreføre og utvide 
honoursprogrammet. 

Begrunnelse Dette er et studie med gode tilbakemeldinger og høye søkertall 
som bredder ut studietilbudet. Denne typen studie er også godt 
kjent og prestisjefult i utlandet, og en honoursgrad vil gi norske 
studenter likere muligheter. Derfor er dette noe 
Studentparlamentet bør støtte fremfor kritisere. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Å endre fra å være kritisk til positiv er det mest ytterliggående 
forslaget. 

Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 6 vedtas, faller forslag 5 og 7 som konsekvens 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
6 7 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

430 Strykning 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til 
honoursprogrammet. 

Ny tekst  
Begrunnelse Dette er et studie med gode tilbakemeldinger og høye søkertall 

som bredder ut studietilbudet. Denne typen studie er også godt 
kjent og prestisjefult i utlandet, og en honoursgrad vil gi norske 
studenter likere muligheter. Derfor er dette noe 
Studentparlamentet bør støtte fremfor kritisere. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Å endre fra å være kritisk til å ikke ha politikk på området er det 
nest mest ytterliggående forslaget. 

Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 7 vedtas, faller forslag 5 som konsekvens 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
7 5 Pietro Lapolla, 

Venstrealliansen 
(VA) 

430 Endring 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til 
honoursprogrammet 

Ny tekst Studentparlamentet vil avvikle Honours-programmet 
Begrunnelse Eliteprogrammer danner klasseskiller mellom studentene og er en 

feilprioritering av universitetets midler. Vi ønsker å opprettholde 
masseuniversitetet som har som mål å gi god og likeverdig 
utdanning til alle studenter - ikke innføre klasseskiller allerede i 
utdanningsprogrammene.  

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Å endre fra å være kritisk til å avvikle programmet er det minst 
ytterliggående alternativet. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
8 8 øystein 

fossbraaten, 
Venstrealliansen 
(VA) 

431 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Mentorordninger bør videreføres fra forsøkene med 

honoursprogrammer til å kunne tilbys til de øvrige 
studieprogrammene 

Begrunnelse Mentorordninger er en strålende ide som har blitt implementert i 
honours og elitestudiene, men det er tilbudt til en for snever del 
av studentmassen. Vi ønsker at det skal utvides de øvrige 
studieprogrammene som alle studenter går på 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
9 9 Karl Henrik 

Storhaug 
Reinås, SPSU 

431 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Sterkt populære studier som har over dobbelt så mange søkere 

som antall studieplass, bør opprette nok studieplasser til at 
søknadene ikke overstiger dobbelt så mange søknader som antall 
planlagte studieplasser i etterfølgende år. 

Begrunnelse Ingen studier bør være så vanskelige å komme inn på at over 
halvparten av søknadene får søknaden sin innvilget. Da kan man i 
større grad sikre at søkere faktisk får opptak til studier de ønsker 
å studere. Ingenting er mindre motiverende enn å ikke komme inn 
på et studie man sterkt ønsker, og karaktergrensene stiger 
uforholdsmessig mye for hvert år som går. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
10,1 BLOKK 1 REDKOM 455 Endring 
Opprinnelig tekst Fysisk undervisning skal være standard for all undervisning ved 

UiO. 
Ny tekst Fysisk undervisning skal være standard for all undervisning ved 

UiO, og digital undervisning skal derfor i hovedsak være et 
supplement som bidrar til økt tilgjengelighet og universell 
utforming. 

Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring. Framhever hva som endres i teksten. 
Konsekvenser 
votering 

Hvis BLOKK1 vedtas, faller forslag 10 som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
10,2 BLOKK 1 REDKOM 462 Strykning 

Opprinnelig tekst Digital undervisning skal i hovedsak ikke erstatte fysisk 
undervisning, men være et supplement som bidrar til økt 
tilgjengelighet og universell utforming. 

Ny tekst  
Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring. Framhever hva som endres i teksten. 
Konsekvenser 
votering 

Hvis BLOKK1 vedtas, faller forslag 10 som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
11 10 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
454 Endring 

Opprinnelig tekst - Fysisk undervisning skal være standard for all undervisning ved 
UiO.  
- Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, med 
mindre særskilt fritak er innvilget (opt-out). Fag som ikke 
anvender casting skal kommunisere dette på fagsiden.  
- Digi 

Ny tekst - Fysisk undervisning skal være standard for all undervisning ved 
UiO, og digital undervisning skal derfor i hovedsak være et 
supplement som bidrar til økt tilgjengelighet og universell 
utforming. 
- Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, 

Begrunnelse Linje 455 og 462 burde være ett samla punkt fordi det går ut på 
det samme slik jeg leser det. Poenget er at fysisk undervisning er 
standard. Å si at digital undervisning skal supplementere det 
betyr det samme. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
12 11 Adrian Gao, 

Liberal liste (LL) 
456 Endring 

Opprinnelig tekst Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, med 
mindre særskilt fritak er innvilget (opt-out). Fag som ikke 
anvender casting skal kommunisere dette på fagsiden. 

Ny tekst Alle forelesninger og seminarer ved UiO skal pod- eller 
screencastes, med mindre særskilt fritak er innvilget (opt-out). 
Fag som ikke anvender casting skal kommunisere dette på 
fagsiden. 

Begrunnelse Undervisningstilbudet skal være tilgjengelig for alle studenter. 
Seminarer bør i likhet med forelesninger kunne pod- eller 
screencastes slik at det er et digitalt alternativ for alle. Dette 
alternativet finnes nå, og det er fortsatt mange som tar det i bruk. 
Det bør ikke være noen store tekniske vanskeligheter mtp. at man 
har fått det til i over ett år nå. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
13 12 Are Frode 

Kvanum, A-lista 
(AL) 

466 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Alle digitale læringsresurser skal etterstrebes å gjøres offentlig 

tilgjenglig etter Open Access prinsipper 
Begrunnelse UiO som et offentlig og åpent universitet skal tilgjengligjøre sin 

drift for alle. Som en del av samfunnsoppdraget til UiO burde 
digitale læringsressurser av typen forelesningsslides og 
håndskrevne notater være offentlig tilgjenglige. Dette både med 
tanke på fritt tilgjenlig kunnskap og for etterprøvbarhet av den 
enkelte forelesers undervisning. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
14 14 Karl Henrik 

Storhaug 
Reinås, SPSU 

468 Strykning 

Opprinnelig tekst Karakter i et emne skal ikke baseres 100% på en enkeltstående 
eksamen. Eksamen bør suppleres av minst ett annet 
vurderingsgrunnlag. 

Ny tekst  
Begrunnelse Mange har eksamensangst, meg selv inkludert. Å ha eksamen 

mange ganger i stedet for en gang kan oppleves som en 
belastning. Dessuten er det svært kostnadskrevende å ha mange 
vurderingsformer. Det er nok bedre å tilrettelegge for å ha varierte 
og mer fleksible eksamensformer på ulike emner, slik at man kan 
få for eksempel muntlig istedenfor skriftlig eksamen enn å ha 
mange prøvesituasjoner som kan oppleves som en belastning. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 14 vedtas, faller forslag 13 som konsekvens. 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
15 13 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

468 Endring 

Opprinnelig tekst [...] Eksamen bør suppleres av minst et annet vurderingsgrunnlag. 
Ny tekst [...] Eksamen skal suppleres av minst et annet vurderingsgrunnlag. 
Begrunnelse Det skal ikke være et alternativ. Kun et grunnlag for å vurdere en 

students kunnskapsnivå på en tidsbegrenset oppgave er ikke et 
reelt vurderingsgrunnlag. Flere vurderingsgrunnlag gir også 
mulighet for å vise kunnskapsutvikling. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
16 16 Adrian Gao, 

Liberal liste (LL) 
470 Strykning 

Opprinnelig tekst Alle studenter skal automatisk få en individuell, 
læringsfremmende begrunnelse på innleverte arbeidskrav og 
eksamen. 

Ny tekst  
Begrunnelse Det er ressurskrevende å skulle ha en ordning med automatisk 

begrunnelse for alle innleverte oppgaver. Alle studenter har nå 
mulighet til å få en begrunnelse dersom de trenger det, samtidig 
som det er en del studenter som ikke trenger/vil ha en 
begrunnelse, og skal dermed ikke trenge å få det automatisk. En 
automatisk begrunnelse til alle bidrar til mer arbeid for 
forelesere/emneansvarlige, og kan bidra til mer mangelfulle 
begrunnelser generelt sett. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
17 17 Oscar Halse, 

Venstrealliansen 
(VA) 

470 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Eksamner skal som hovedregel tillate alle hjelpemidler, unntatt 

der det vil hindre sensor fra å kunne evaluere studentens egne 
fagkunnskaper. 

Begrunnelse Evalueringsituasjoner burde legge opptil at studenten skal bruke 
og demonstrere de samme ferdighetene og egenskapene som en 
vil bruke utenfor eksamenslokalet. En eksamenssituasjon uten 
hjelpemidler oppfordrer til pugging på bekostning av forsåelse. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 17 vedtas, faller forslag 15 som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
18 15 Adrian Leander 

Skagen, Grønn 
liste (GL) 

469 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Alle hjelpemidler skal være tillatt ved eksamener der det er mulig 

og hensiktsmessig 
Begrunnelse Dersom eksamen skal brukes til å teste studentenes evner i faget, 

må man legge til rette for at studentene får vist den samme evnen 
som de ville hatt i arbeidslivet. Slik det er nå avgjøres i de værste 
tilfellene 30 studiepoeng i løpet av en 6 timer lang "puggeprøve", 
for å sette det litt på spissen 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
19 18 Embla 

Mellgren, SPSU 
476 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Muntlig tilbakemelding kan også gis der det er relevant, men den 

kan ikke erstatte kravet om at det gis skriftlig tilbakemelding. 

Begrunnelse Ut fra hvordan punktet nå er formulert, kan det fremstå som at det 
ikke er anledning til å gi noen muntlige tilbakemeldinger. Å gi 
muntlige tilbakemeldinger kan fremme læringsutbyttet og 
studentparlamentet burde ikke legge seg på en linje der det 
frarådes at det gis muntlig tilbakemeldinger. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
20 19 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
522 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO må ha en generell rådgiver som kan anskaffe den 

informasjonen studenten trenger uten å bli omdirigert. 
Begrunnelse Når man trenger støtte eller hjelp til å finne informasjon er det et 

koas av folk som sier du må snakke med noen andre. UiO trenger 
så sårt noen som vet hvor og hvordan å finne informasjon om 
f.eks. permisjon, studieprogresjon, lånekassen og andre ting som 
faller utenfor fakultetenes ansvar. Vi må bli bedre på å ha en enkel 
og forståelig løsning for de som ikke forstår hva som foregår. Når 
man er forvirret går man til rådgiver, enkelt og greit. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
21 20 Joachim Teruel 

Sandnes, 
Moderat liste 
(ML) 

570 Endring 

Opprinnelig tekst Det bør gjennomføres prøveprosjekt med døgnåpen lesesal 
Ny tekst Det må være enkelte døgnåpne lesesaler på campus, tilgjengelig 

for alle UiO studenter. 
Begrunnelse Mange studenter har dårlige studieforhold der de bor. Enkelte 

lesesaler bør holdes døgnåpent slik at studenter som har behov 
for det (f.eks må rekke en innleveringsfrist) kan ha et slikt tilbud. 
Skal være automatisert og ikke påvirke ansattes arbeidstid. 
OsloMet har dette tilbudet og det bør UiO også kunne tilby. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
22 21 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
580 Strykning 

Opprinnelig tekst Alle studenter skal ha lik tilgang til et godt laeringsmiljø og gode 
studentarealer, også ved tverrfaglige studieprogram og 
desentraliserte studieløp. 

Ny tekst  
Begrunnelse Opprettholdes av kapittel 10 campus linjenr 1059. Der står det: 

"Ingen studentarealer skal ha en vesentlig lavere standard enn 
UiOs vedtatte gjennomsnittlige tilstandsgrad på 1,2. Alle arealer 
med tilstandsgrad 1,5 eller høyere skal ha en konkret plan om 
utbedringer." Hvis alle studentarealer skal følge en standard så 
betyr det implisitt at alle får greie arealer. Tilgang dekkes også av 
flere punkter om at man ikke skal bli diskriminert mot. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
23 22 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
595 Strykning 

Opprinnelig tekst Det bør etterstrebes pensum som gir grunnlag for mer 
tverrfaglighet. 

Ny tekst  

Begrunnelse Igjen, fag som språk gjør at man får studenter som går tre år på 
skole uten å egentlig kunne språket godt nok til sin egen master. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
24 23 Annika 

Syverstad, 
Grønn liste (GL) 

603 Endring 

Opprinnelig tekst "UiOs nettsider må oppdateres for å gi tydelig og presis 
informasjon om hvilke rettigheter alle studenter har, eksempler på 
tilrettelegging man kan få etter individuell vurdering, og 
nødvendig informasjon om universell utforming." 

Ny tekst "UiOs nettsider må til enhver tid være oppdatert for å gi tydelig 
og presis informasjon om hvilke rettigheter alle studenter har, 
eksempler på tilrettelegging man kan få etter individuell 
vurdering, og nødvendig informasjon om universell utforming. UiO 
sk 

Begrunnelse For å sikre at alle skal kunne fullføre studieløpet sitt er det viktig 
at UiO samarbeider med studenter og imøtekommer deres behov. 
Noen begynner på studier men må slutte fordi det har vært krav 
om f.eks. praksis som ikke kunne gjennomføres med visse 
funksjonsnedsettelser. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

CUP1 – forslag med voteringsorden 25,1 ble satt opp mot forslag med voteringsnummer 

25,2. 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
25,1 CUP1 REDKOM 606 Endring 
Opprinnelig tekst Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 

fakultet og fag. 

Ny tekst Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 
fakultet og fag, både når det gjelder obligatoriske aktiviteter i 
faget og på eksamen. 

Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring for å klargjøre hva som endres i forslag 24 
og 25. De to forslagene i CUP1 er svært like, og settes derfor opp 
mot hverandre. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt i cup 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
25,2 CUP1 REDKOM 606 Endring 

Opprinnelig tekst Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 
fakultet og fag. 

Ny tekst Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig av 
fakultet, fag og semester, både når det gjelder obligatoriske 
aktiviteter i faget og på eksamen. 

Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring for å klargjøre hva som endres i forslag 24 
og 25. De to forslagene i CUP1 er svært like, og settes derfor opp 
mot hverandre. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vant runde 1, vedtatt runde 2 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
26 RED1 REDKOM 609 Strykning 
Opprinnelig tekst Studenter med permanente eller vedvarende 

funksjonsnedsettelser bør ikke behøve å søke hvert semester for 
tilrettelagt eksamen. 

Ny tekst  
Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring for å klargjøre hva som endres i forslag 24 
og 25. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
27 24 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
606 Endring 

Opprinnelig tekst - Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 
fakultet og fag. 
- UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig eksamen. 
- Studenter med permanente eller vedvarende 
funksjonsnedsettelser bør ikke be 

Ny tekst - Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 
fakultet og fag, både når det gjelder obligatoriske aktiviteter i 
faget og på eksamen.  
- UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig eksamen. 

Begrunnelse Tilrettelegging skal følge studenten. UiO burde ha et system slik 
at tilrettelegging skal bli husket av universitet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Likelydende som CUP1 og RED1. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
28 25 Jonas Fløde, 

Grønn liste (GL) 
606 Endring 

Opprinnelig tekst - Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig 
fakultet og fag. 
- UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig eksamen. 
- Studenter med permanente eller vedvarende 
funksjonsnedsettelser bør ikke be 

Ny tekst - Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig av 
fakultet, fag og semester, både når det gjelder obligatoriske 
aktiviteter i faget og på eksamen.  
- UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig ek 

Begrunnelse Tilrettelegging skal følge studenten. UiO burde ha et system slik 
at tilrettelegging skal bli husket av universitet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Likelydende som CUP1 og RED1. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
 

  



 
 

Side 23 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
29 26 Jonas Fløde, 

Grønn liste (GL) 
607 Endring 

Opprinnelig tekst UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig eksamen. 

Ny tekst UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, 
f.eks. skriftlig til muntlig eksamen eller skoleeksamen til 
hjemmeeksamen. 

Begrunnelse I emner der noen studenter foretrekker skoleeksamen mens andre 
foretrekker hjemmeeksamen, kan det være fornuftig å la den 
enkelte student få velge selv. I tillegg er det et godt 
tilretteleggingstiltak å la studenten slippe unna stressituasjoner 
dersom hen takler dette dårlig. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
30 27 Pietro Lapolla, 

Venstrealliansen 
(VA) 

646 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet støtter etablering av en tillitsreform av 

akademia som erstatning for tellekantsystemet. 

Begrunnelse Tellekantsystemet der ansettelsesforhold og finansiering for 
vitenskapelige ansatte i stor grad avhenger av å publisere så mye 
som mulig bidrar til tvilsomme arbeidsforhold, at mye av 
forskernes arbeidskompetanse bindes opp i å skrive søknader, og 
svekker i verste fall kvaliteten på artikler som publiseres.  
 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
31 28 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
663 Endring 

Opprinnelig tekst UiO må utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi som dekker 
utdanning, forskning, 
formidling og drift. 

Ny tekst UiO må gjennomføre sin helhetlige klima- og miljøstrategi som 
skal vedtas. Strategien må dekke utdanning, forskning, formidling 
og drift. 

Begrunnelse Utarbeidelsen er i gang. Nå er det på tide å gjennomføre. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
32 29 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
676 Endring 

Opprinnelig tekst Det må opprettes en tverrfaglig 40-gruppe innen miljø og 
bærekraft for bachelorstudenter. 

Ny tekst Det må opprettes en tverrfaglig 40-gruppe innen miljø og 
bærekraft for 
bachelorstudenter innen 2023. Arbeidsutvalget må følge opp 
utviklingen av dette tett slik at det faktisk gjennomføres. 

Begrunnelse Vi har pratet om denne 40 gruppen i årevis, og ingenting skjer. Vi 
må få til en konkret forpliktelse, og AU bør få et klart mandat til å 
jobbe for at dette skjer raskt. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
33 30 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
680 Endring 

Opprinnelig tekst Studenter må få verktøy til å snakke om bærekraft innenfor sitt 
eget fagfelt i løpet av 
utdanningen sin. 

Ny tekst Studenter må få kompetanse om bærekraft innenfor sitt eget 
fagfelt i løpet av 
utdanningen sin. 

Begrunnelse Bedre formulering. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
34 31 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
686 Endring 

Opprinnelig tekst UiO må legge til rette for at det opprettes en portefølje av emner 
som tar for seg 
grunnleggende innføring av klima- og miljøutfordringer og som 
tilbys på tvers av alle 
fagfelt. 

Ny tekst UiO må legge til rette for at det opprettes en portefølje av 
bærekraftsemner som tilbys på tvers av alle fagfelt. 

Begrunnelse Mer positivt. Bærekraft er mer enn utfordringer, det er muligheter! 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
35 32 Jonas Fløde, 

Grønn liste (GL) 
704 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst - Regelverk skal ikke være til hinder for at materiell skal kunne 

gjenvinnes. 
Begrunnelse Det fins i dag lovverk som gjør det umulig for 

Eiendomsavdelingen å la studenter og ansatte å gjenbruke f.eks. 
møbler. Dette står i strid med alle slags mål om sirkulærøkonomi 
som alle ellers er enige om. Se også innlegg i Universitas: 
https://universitas.no/sak/67957/uio-slutt-med-slosinga-
kontormobler-kan-gjenbrukes/ 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
36 33 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
712 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet mener UiO må vektlegge sentralstyrt 

gjennomføringsevne over fakultetsautonomi i sitt klima- og 
miljøarbeid. 

Begrunnelse For å faktisk få til rask omstilling av UiO, trenger vi stor 
gjennomføringsevne i tiltak som kutter utslipp og bidrar til 
bærekraft. Vi har ikke tid til at hvert fakultet skal ha sine egne 
retningslinjer for f.eks flyreiser eller andre tiltak, og vi må skape 
strukturer og tiltak som skaper forutsigbarhet og evne til 
gjennomføring på tvers av hele institusjonen, slik at vi unngår 
ujevn utvikling fra fakultet til fakultet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

CUP2 – forslag med voteringsorden 37,1 ble satt opp mot forslag med voteringsnummer 

37,2. 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
37,1 CUP2 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
712 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det må opprettes en bærekraftsavdeling underlagt miljøsjefen 

som kan koordinere og sørge for at bærekraftsarbeidet til UiO 
gjennomføres over hele universitetet. 

Begrunnelse samme begrunnelse som sentralstyrt gjennomføringsevne vs 
autonomi ved fakultetene. bærekraftsavdelingen og miljøsjefen er 
sentrale her for å være UiOs gjennomføringsevne 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse REDKOM forstår forslagsstiller slik at han ønsker forslagene satt 
opp mot hverandre. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt i cup 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
37,2 CUP2 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
712 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det må opprettes en bærekraftsavdeling underlagt viserektor 

med ansvar for klima og miljø som kan støtte viserektor i 
arbeidet, koordinere og sørge for at bærekraftsarbeidet til UiO 
gjennomføres over hele universitetet. 

Begrunnelse samme forslag som med miljøsjef, men UiO foreslår i sitt utkast til 
strategi at viserektor skal ha dette ansvaret, så vi bør avklare hva 
slags struktur vi ønsker. faglig ansatt miljøsjef i tillegg til valgt 
viserektor for klima og miljø, eller kun viserektor for klima og 
miljø? 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse REDKOM forstår forslagsstiller slik at han ønsker forslagene satt 
opp mot hverandre. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vant runde 1, vedtatt i runde 2 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
38 34 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
712 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Oppgradering av eksisterende bygg skal prioriteres hvis det er 

mulig, da det å rehabilitere ofte er mer miljøvennlig enn å bygge 
nytt. 

Begrunnelse Forklarer seg selv 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
39 36 Mathias Meyer, 

Moderat liste 
(ML) 

725 Endring 

Opprinnelig tekst 725 Antall parkeringsplasser med unntak av HC-plasser må 
reduseres og skal ikke være gratis. De gjenværende plassene må 
omgjøres til ladestasjoner for el - og hybridbiler.  
727 Arealet utenfor Villa Eika som i dag er parkeringsplass må 
omgjøres til grønt 

Ny tekst UiO må værne lik rett til utdanning ved å fortsette å sette av 
gratis parkeringsplasser for studenter slik det fungerer idag. 

Begrunnelse Flere studenter har behov for parkering for å ta utdanning. Ikke 
alle er like sterke til fots ved skader eller funksjonsnedsettelse 
som ikke bedømmes sterkt nok til å få HC bevis. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse REDKOM anser forslag 36 som det mest ytterliggående av 
forslag 35, 36, og 37. 

Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 36 vedtas, faller forslag 35 og 37 som konsekvens. 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
40 37 Charlotte 

Johansen, 
SPSU 

725 Strykning 

Opprinnelig tekst Antall parkeringsplasser med unntak av HC-plasser må reduseres 
og skal ikke være gratis. 

Ny tekst  
Begrunnelse For studenter som bor utenfor Oslo, og som bor i områder med 

ett dårlig kollektivtilbud, som da vanskelig gjør det å ta kollektivt 
til Oslo for å komme seg på skolen, eller hvor man må bruke 
veldig mye lenger tid på reisevei fordi kollektiv tidene 
korresponderer dårlig med undervisningstidpunktene, da vil 
fjerningen av parkeringsplasser vanskeliggjøre denne situasjonen, 
og kunne føre til at disse studentene faller utenfor og eventuelt 
faller fra studiet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse REDKOM anser forslag 37 som det mest ytterliggående av forslag 
35 og 37. 

Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 37 vedtas, faller forslag 35. 

VEDTAK Falt som konsekvens 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
41 35 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
725 Endring 

Opprinnelig tekst Antall parkeringsplasser med unntak av HC-plasser må reduseres 
og skal ikke være gratis. De gjenværende plassene må omgjøres 
til ladestasjoner for el - og hybridbiler. 

Ny tekst Antall parkeringsplasser over bakken med unntak av HC-plasser 
må reduseres med 90% og skal ikke være gratis. Halvparten av 
de gjenværende plassene må ha tilgang til lading for elbiler. 

Begrunnelse Vi må verne HC-plassene, men kutte resten drastisk av hensyn til 
bedre ressurs og arealbruk samt UiOs bærekraftsambisjoner. I 
dag er det massive parkeringsplassarealer spredt over hele UiO 
som kaster bort verdifulle områder som kunne blitt brukt bedre. 
Det er ikke behov for at alle gjenværende plasser har 
ladestasjoner, men halvparten er et godt mål. Slike ladestasjoner 
bør kun være for elbiler. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
42 38 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
729 Endring 

Opprinnelig tekst UiO bør stoppe bruk av taxikort. 
Ny tekst UiO må stoppe bruk av taxikort. 
Begrunnelse Noen ganger er det bedre å la ordninger dø ut i stedet for å holde 

de på livhjelp. Taxikort er et godt eksempel, og UiO kan ikke 
bruke penger på dette lenger. Akademikere og andre ansatte må 
planlegge reisene sine uten bruk av taxi på universitets penger. 
https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/03/uio-leiarar-
brukte-taxikort-for-66-mill.-pa-fire-a.html 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
43 40 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
734 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO og SiO må være pådrivere for at en eller begge 

organisasjonene får kjøpt og jobbet for å få omregulert 
parkeringsplassen bak Blindern Studenterhjem slik at arealet kan 
brukes til flere studentboliger, nybygg ved Universitetet, 
grøntarealer eller andre 

Begrunnelse lagt til "gjør" sist, tydeligere formulering 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
44 39 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
734 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO og SiO må være pådrivere for at en eller begge 

organisasjonene får kjøpt og jobbet for å få omregulert 
parkeringsplassen bak Blindern Studenterhjem slik at arealet kan 
brukes til flere studentboliger, nybygg ved Universitetet, 
grøntarealer eller andre 

Begrunnelse Vi bør bruke arealene ved UiO langt klokere enn vi gjør i dag. 
Parkeringsplassen bak blindern studenterhjem som også er eid av 
stiftelsen beslaglegger store arealer(ca 5000kvm) og 
tilrettelegger for økt bilbruk ved UiO, noe som vil gå i mot UiOs 
egne klima og mobilitetsmål med økt bruk av kollektiv, sykkel og 
gange. Nye studentboliger eller andre formålsmessige bygg i 
nærhet til resten av UiO ved Blindern er bra for å samle flere 
studentrelevante lokasjoner på samme sted, og bidrar til å skape 
et bedre, grønnere og mer levende campus enn i dag hvor 
parkeringsplasser tar for mye plass. 
https://www.google.com/maps/place/Parkeringsplass, 
+0371+Oslo/@59.9408598,10.7205651,336a,35y,270h/ 
data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xe1e84f82e6beef 
85!2sParkering+Blindern+T- 
banestasjon+Oslo!8m2!3d59.940256!4d10.71587!3m4!1s 
0x46416de656d4856b:0x523da8c37f315c9a!8m2!3d59. 
9411641!4d10.7207257 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse REDKOM mener at forslaget er likelydende som forslag 40. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
45 41 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
734 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet sitt arbeidsutvalg og administrasjon skal ikke 

bruke fly som fremkomstmiddel i sitt arbeid, og arbeidsutvalget 
skal jobbe for at studentpolitikken i Norge er flyfri. 

Begrunnelse Man kan fint jobbe på toget, og det hadde vært flott med et AU 
og admin som gikk foran og satte et prisverdig eksempel som kan 
inspirere andre til handling. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
46 42 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
734 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO bør prioritere bruk av lastesykler for transport av varer 

framfor bil der det er 
mulig, og spesielt i sommerhalvåret. 
 

Begrunnelse Plassbesparende + miljøvennlig. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
47 43 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

740 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Opprette en bruktbutikk for pensumbøker på campus. 
Begrunnelse Bra for miljøet og studentøkonomien! 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
48 44 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
747 Endring 

Opprinnelig tekst Mengden emballasje i kantinene må reduseres, og bruk av plast 
må fases ut. 

Ny tekst Mengden emballasje i kantinene må reduseres, og all emballasje 
skal være plastfri. 

Begrunnelse UiO og SiO bør hjelpe næringslivet i en grønnere retning samtidig 
som de selv går i en mer bærekraftig retning ved å sette høyere 
krav til emballasje enn ordinær plast som har lav 
resirkuleringsgrad og er blitt et stort miljøproblem. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
49 45 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
748 Endring 

Opprinnelig tekst Alle UiOs kantiner og serveringssteder skal ha et fullverdig 
vegetar- og vegantilbud. Det bør vurderes tiltak for å gjøre 
vegetarmat rimeligere i forhold til kjøtt. 

Ny tekst Alle UiOs kantiner og serveringssteder skal ha et fullverdig 
vegetar- og vegantilbud. Plantebasert mat skal alltid være 
billigere enn kjøtt i kantinene og serveringsstedene. 

Begrunnelse Når det ser ut til at det potensielt går mot avgiftsfritak for 
forurensere i Norge etter valget, er det spesielt viktig at 
forurenser må betale på UiO sin eiendom. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
50 RED2 REDKOM 750 Endring 

Opprinnelig tekst Vegetarmat skal være utgangspunktet ved bestilling av catering. 
Ny tekst UiO skal kun ha kjøttfri catering. 
Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse REDKOM foreslår dette forslaget basert på vår forståelse av 
forslagsstillers intensjon.  
Hvis RED2 vedtas, faller forslag 46 som konsekvens fordi RED2 er 
mer ytterliggående enn 46. Hvis RED2 vedtas, faller forslag 47 
fordi de blir likelydende. 

Konsekvenser 
votering 

Hvis RED2 vedtas, faller forslag 46 og 47 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
51 46 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
750 Endring 

Opprinnelig tekst Vegetarmat skal være utgangspunktet ved bestilling av catering. 
Ny tekst UiO skal ha kjøttfri catering. 
Begrunnelse "Utgangspunktet" er lite konkret og forpliktende, og det bør 

eksistere forpliktende retningslinjer ved slike innkjøp hos UiO. 
"Kjøttfritt" er tydelig og ivaretar intensjonen bedre. 
Det er på tide at vi følger utviklingen hos akademia i andre land 
og også tør å gå enda lenger selv: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-58393847 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Forslag 46 og 47 ville blitt likelydende om begge ble vedtatt. 
Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 46 avvises, så faller 47. 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
52 47 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
750 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO skal kun ha kjøttfri catering. 
Begrunnelse tydeligere 
Redaksjonskomiteen
s innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
53 48 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
767 Endring 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet mener UiO skal benytte nedbrytbare 
toalettbørster ved alle sine toaletter. 

Ny tekst Studentparlamentet mener UiO skal benytte nedbrytbare 
toalettbørster og andre husholdningsartikler som ikke slipper ut 
mikroplast. 

Begrunnelse Enten det er skjærebrettet i plast som du skraper mikroplast ned i 
maten din med, eller det er toalettbørsten som utgir 
mikroplastpartikler som havner i havet og fisken du skal spise om 
noen år, så er mikroplast overalt, og kildene for utslipp er overalt. 
UiO må derfor gå over til produkter som ikke avgir slike avfallstoffer 
som aldri bryter ned, og som hoper seg opp i dyr, natur og 
mennesker. Mer koselig lesestoff her: 
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/micropl
astics-revealed-in-placentas-unborn-babies 

Redaksjonskomitee
ns innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
54 49 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
769 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO må opprette et grønt kontor. 
Ny tekst  

Begrunnelse Liker ideen, men skjønner ikke hva et "grønt kontor" innebærer 
slik det står nå med mindre det blir spesifisert funksjon her. 
Kommer derfor med strykningsforslag for å skape en debatt rundt 
hva et slikt kontor skal ha som funksjon og hvordan det skal 
fungere. Kommer med endringsforslag senere om jeg kommer på 
ideer selv. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
55 50 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
770 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO bør restaurere så mye natur som mulig ved uteområdene de 

eier eller har ansvar for 
og tilrettelegge for økt artsmangfold, også kalt “urban rewilding”. 

Begrunnelse Man har masse potensiale for rewilding ved UiO, og sørge for at 
naturen blomstrer og skaper levende og trivelige områder å være 
i. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
56 51 Sivert Arntzen, 

Liberal liste (LL) 
780 Strykning 

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

Ny tekst  
Begrunnelse Kjønnsmessig mangfold på studier skal være et mål, men veien til 

å nå dette målet burde ikke involvere kjønnsdiskriminerende 
tiltak. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis 51 vedtas, faller forslag 52. 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
57 52 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
780 Endring 

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

Ny tekst Kjønnspoeng eller kvoter bør innføres på studier med over 70 % 
representasjon av ett  
kjønn over 3 år. Om representasjonen av ett kjønn etter innføring 
av kvoter dette går under 70% tre år på rad, skal kvotene igjen 
fjernes. 

Begrunnelse Skaper en tydelighet i hva tid innebærer, og skaper en dynamikk 
som regulerer seg selv når målet om kvotering er oppnådd. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
58 53 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

786 Strykning 

Opprinnelig tekst Det skal være lik representasjon av kjønnene i alle UiOs styrer, 
komiteer og utvalg. 

Ny tekst  

Begrunnelse Kulepunktet innebærer kvotering og er diskriminerende. Alle bør 
ha like sjanser slik at plassene går til de best kvalifiserte og 
motiverte. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

  



 
 

Side 38 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
59 54 Mathias Meyer, 

Moderat liste 
(ML) 

789 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO må ta i bruk "hen" som kjønnspronomen 
Ny tekst Fjerne 
Begrunnelse Bør være lov å bruke kjønn der personene ønsker det. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis forslag 54 vedtas, faller forslag 56. 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
60 56 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

789 Endring 

Opprinnelig tekst UiO må ta i bruk "hen" som kjønnspronomen 
Ny tekst UiO må også ta i bruk "hen" som kjønnspronomen ovenfor 

personer som ytrer ønske om dette. 
Begrunnelse Mer presisering. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
61 55 Pietro Lapolla, 

Venstrealliansen 
(VA) 

789 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det skal gjennomføres kursing for undervisere og andre relevante 

ansatte ved UiO for å heve kompetansen om kjønns- og 
seksualitetsmangfold. 

Begrunnelse Kursing i kjønns- og seksualitetsmangfold kompetanse vil være 
en viktig del av en handlingsplan ved UiO om ivaretagelse av 
LHBT+ personer i studentmassen og blant ansatte.  
 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 



 
 

Side 39 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
62 57 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
818 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO må få fortgang i arbeidet med å gjøre alle digitale tjenester 
universelt utformet. 

Ny tekst  
Begrunnelse Punktet på linje 793-4 opprettholder setningens intensjon. Hvis 

man vil at dette skal jobbes med fortere hører det hjemme i 
handlingsplanen. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
63 58 Pietro Lapolla, 

Venstrealliansen 
(VA) 

829 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det skal tilbys kursing om selvforsvarskurs mot trakassering og 

overfall for studenter i forbindelse med fadderuka. 
Begrunnelse Selvforsvarskurs er et viktig tillegg til øvrig kursing i 

grensesetting o.l. som beskrevet under 5.3 og linje 827. Slik 
kursing gir gode strategier for håndtering av ubehagelige 
situasjoner.  
 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

  



 
 

Side 40 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
64 59 Magnus Kristian 

Bjørløw, 
Venstrealliansen 
(VA) 

829 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det skal tilbys kursing om selvforsvarskurs mot trakassering og 

overfall for studenter i forbindelse med fadderuka. 
Begrunnelse Selvforsvarskurs er et viktig tillegg til øvrig kursing i 

grensesetting o.l. som beskrevet under 5.3 og linje 827. Slik 
kursing gir gode strategier for håndtering av ubehagelige 
situasjoner. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er likelydende med forslag 58. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
65 60 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
831 Endring 

Opprinnelig tekst UiO skal ikke subsidiere mer enn to enheter alkohol per deltaker 
under interne sammenkomster. 

Ny tekst UiO skal ikke subsidiere alkohol. 

Begrunnelse Det bør være lettere å velge bort alkohol. Dersom UiO kan 
subsidiere det er det lavere terskel for å drikke. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
66 61 Emma Hylland 

Mediås, Liberal 
liste (LL) 

839 Strykning 

Opprinnelig tekst Stryke andre setning i kulepunktet på 838. Altså: "Det skal bli 
mulig for asylsøkere å fortsette sin utdanning i Norge mens de 
venter på å få behandlet asylsøknad." 

Ny tekst  
Begrunnelse Fordi dette er kostbart og uoversiktlig. Bedre å satse mer på 

norskopplæringen osv., eller rask saksbehandlingsgang på 
asylmottakene. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
67 62 Annika 

Syverstad, 
Grønn liste (GL) 

923 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst "UiO må hjelpe inn- og utvekslingsstudenter med tilrettelegging 

på studiested og i bolig i forkant av utvekslingsoppholdet." 

Begrunnelse For å sikre at alle skal kunne dra på utveksling fra UiO og til UiO. 
F.eks. ved behov for universell utforming av bolig/campus eller 
tilrettelagt utdanningen, osv. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
68 63 Christine 

Kaalsaas, 
Gjestelista 
(GjL) 

936 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Det bør være kondomer og andre sykdomsforebyggende 

prevensjonsmidler lett tilgjengelig i alle studentboliger. 
Begrunnelse Unge voksne er overrepresentert på statistikken med tanke på 

omfang av seksuelt overførbare sykdommer og spesielt i Oslo. 
Gjestelista mener at kondomer og andre prevensjonsmidler som 
også beskytter mot sykdommer derfor bør være lett tilgjengelig 
på alle studentboliger slik at en har det tilgjengelig når behovet 
oppstår. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
69 64 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

938 Strykning 

Opprinnelig tekst SiO må underlegges offentligheten. 
Ny tekst  

Begrunnelse Det er en grunn til at SiO ikke er underlagt offentlighetsloven. Alle 
studenter som ønsker det kan få innsyn i beslutninger tatt i SiO 
men på bakgrunn av konkurranse på markedet og sensitiv 
informasjon er det ikke alt som er offentlig informasjon. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslagsstiller trakk forslaget. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
70 65 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

938 Strykning 

Opprinnelig tekst SiO må underlegges offentlighetsloven. 
Ny tekst  
Begrunnelse Det er en grunn til at SiO ikke er underlagt offentlighetsloven. Alle 

studenter som ønsker det kan få innsyn i beslutninger tatt i SiO 
men på bakgrunn av konkurranse på markedet og sensitiv 
informasjon er det ikke alt som er offentlig informasjon. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
71 66 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

940 Endring 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 
3000 nye studentboliger årlig inntil behovet er dekket. 

Ny tekst Studentparlamentet ved UiO støtter NSO sitt krav om tilskudd til 
bygging av nye studentboliger med et mål om minimum 20% 
nasjonal dekningsgrad. 

Begrunnelse Samskipnadene klarer ikke bygge 3000 studentboliger. 
Maksimalt klarer de å bygge 1600, dette er noe på grunn av 
eiendomsprisene og kravene til generell eiendomsutvikling i Oslo. 
Ved å snakke om dekningsgrad så inkluderer man også 
oppgradering/restaurering av studentboliger slik at de som ikke 
står til standarden kan oppgraderes. Da må man ikke alltid bygge 
nytt. På et tidspunkt må vi fortsatt bygge nytt, men at 
studentdemokratiene mener det samme er en fordel. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis 66 vedtas, faller 67 og 68. 

VEDTAK Falt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
72 68 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
940 Endring 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst  

Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 
3000 nye studentboliger årlig inntil behovet er dekket. I tillegg 
støtter studentparlamentet NSO sine krav om årlige tilskudd til 
oppgradering av studentboliger. 

Begrunnelse samme som sist, uten skrivefeil og med formuleringen 
"oppgradering" 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis 68 vedtas, faller 67 og RED3. 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
73 67 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
940 Endring 

Opprinnelig tekst Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 
3000 nye studentboliger årlig inntil behovet er dekket. 

Ny tekst Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 
3000 nye studentboliger årlig inntil behovet er dekket. I tillegg 
støtter SPU NSO sine krav om årlige tilskudd til rehabilitering av 
studentboliger. 

Begrunnelse mer klimavennlig. i dag premieres riving ovenfor rehabilitering når 
man kun får tilskudd til nye bygg 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

Hvis 67 vedtas, faller RED3. 

VEDTAK Falt som konsekvens 

 

  



 
 

Side 45 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
74 RED3 REDKOM 941 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst I tillegg støtter studentparlamentet NSO sine krav om årlige 

tilskudd til oppgradering av studentboliger. 
Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse RED3 bevarer deler av intensjonen i forslag 67 og 68. Vi la til 
dette punktet slik at man kan bevare intensjonen i 67 og 68 
dersom disse faller. 

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
75 69 Adrian Leander 

Skagen, Grønn 
liste (GL) 

942 Tillegg 

Opprinnelig tekst (nytt punkt) SiO bør prioritere å bygge kollektiv fremfor enmanns-
leiligheter 

Ny tekst SiO bør prioritere å bygge kollektiv fremfor enmanns-leiligheter 

Begrunnelse Man får bygg flere boliger for mindre plass og penger 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
76 70 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
943 Strykning 

Opprinnelig tekst SiO må utrede muligheten for å bygge studentboliger på Mars. 
Ny tekst  
Begrunnelse Det er for langt å pendle. Vi må først utvikle teleportering. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
77 71 Pietro Lapolla, 

Venstrealliansen 
(VA) 

948 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst , herunder definert som 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
Begrunnelse Fattigdomsgrensen går ved ca. 2,2 G. Studentparlamentet burde 

gå i bresjen for å sette klare krav til studentenes levekår. Å øke 
studiestøtten er et viktig tiltak for å gjeninnføre heltidsstudenten 
og å gjøre det mulig å leve av studiestøtte.  
 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
78 72 Audun Hammer 

Hovda, 
Venstrealliansen 
(VA) 

948 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Stipendandelen på studiestøtten må økes til 60% 

Begrunnelse Mange studenter fra familier med lav inntekt søker kun om 
stipendandelen for å unngå å ta lån. Det at stipendandelen av en 
allerede beskjeden studiestøtte er så lav fører til økte 
klasseskiller innen høyere utdanning, og bør derfor økes. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
79 73 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

962 Endring 

Opprinnelig tekst Studenter med betydelig reisevei utenfor sone 1 i forbindelse 
med undervisning skal få reisekostnader dekket av universitetet. 

Ny tekst Studenter med betydelig reisevei utenfor sone 1 i forbindelse 
med undervisning eller praksis skal få reisekostnader dekket av 
universitetet. 

Begrunnelse Hvis dette punktet skal gjelde praksis bør det presiseres. JA TIL 
DEKKET REISEKOSTNAD TILKNYTTET PRAKSIS! 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
80 74 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
964 Strykning 

Opprinnelig tekst Oslo kommune bør undersøke muligheten for å innføre gratis 
kollektivtransport for studenter i sone 1 i august og september. 

Ny tekst  
Begrunnelse Sånn jeg forstår situasjonen er det uakuelt å sette ned prisene til 

pensjonist-nivå, hvordan er dette da et realistisk scenario? Jeg 
tror det er bedre å fokusere på del-mål. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
81 75 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
976 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO skal etablere ForVei eller et liknende samtaletilbud på alle 
fakulteter. 

Ny tekst  
Begrunnelse Dette punktet opprettholdes under 2.4 nye studenter og 

veiledning linjenr 506. Det står følgende der: "Velkomstordninger 
som ForVei bør innføres på alle fakulteter." 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
82 76 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
1007 Strykning 

Opprinnelig tekst Studentlister og studentforeninger skal kunne drive aktivitet og 
aktivisme på universitetet hele året. 

Ny tekst  

Begrunnelse Opprettholdes i mitt forslag til neste kapittel. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
83 77 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
1029 Endring 

Opprinnelig tekst UiO skal stille lokaler til disposisjon til foreninger og utvalg som 
driver studentrettet aktivitet. Avtale om bruk av disse lokalene 
skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Eiendomsavdeling, fakultet og forening. Der UiO har 
fristasjonsavtaler med forening 

Ny tekst UiO skal stille lokaler til disposisjon til foreninger og utvalg som 
driver studentrettet aktivitet og aktivisme hele året. Avtale om 
bruk av disse lokalene skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Eiendomsavdeling, fakultet og forening. Der UiO har fristasj 

Begrunnelse Det står i kapittel 8 at det skal skje hele året. Jeg ville samle det i 
ett punkt. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
84 78 Sara Mediå, 

SPSU 
1034 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Beslutninger som rammer foreningers drift skal tas i samråd med 

representanter for foreningene, være faktabasert og skal 
kommuniseres klart til foreningene det gjelder innen rimelig tid. 

Begrunnelse Presisering av hvordan foreninger skal bli behandlet av UiO, som 
går utover det eksisterende punktet i SPP. Forslagets bakgrunn 
ligger i UiOs problematiske behandling av kjellerpubene så langt 
dette semesteret, som nevnt i Olines orientering. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Foreslått strøket av forslagstiller 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
85 79 Sara Mediå, 

SPSU 
1038 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Beslutninger som rammer foreningers drift skal være faktabasert 

og skal kommuniseres klart til affekterte foreninger innen rimelig 
tid. 

Begrunnelse Forslagets bakgrunn ligger i UiOs problematiske behandling av 
kjellerpubene så langt dette semesteret, som nevnt i Olines 
orientering. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
86 80 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
1040 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO skal legge til rette for at studenter og studentforeninger lett 
kan benytte campus til aktiviteter. 

Ny tekst  
Begrunnelse Jeg syns dette opprettholdes på linje 1029-1032. Dessuten, er 

det allerede lett å benytte campus for aktiviteter. Foreninger kan 
leie rom over hele campus så lenge det er ledig der. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
87 81 Sara Mediå, 

SPSU 
1041 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO skal ikke vanskeliggjøre foreningsdrift ved å fremme 

urimelige krav for sosiale arrangementer. 
Begrunnelse Per i dag krever feks UiO skjenkebevilling for alle arrangementer 

hvor studenter konsumerer alkohol, selv om dette ikke kreves av 
kommunen. Dette er et urimelig krav som vanskeliggjør 
foreningsaktivitet og hindrer studenters oppfatning av campus 
som en sosial arena. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
88 82 Adrian Bolstad, 

Gjestelista 
(GjL) 

1045 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Velkomstkomiteen 

- Studentpalamentet skal nedsette en komité som skal rekruttere 
guider til internasjonale studenter.  
Guidingen skal foregå i grupper på campus og rundt om i Oslo 
hvor det er relevant for studenter, samt gi praktisk informasjon 
om studen 

Begrunnelse Internasjonale studenter kan sies å ofte slite med å manøvrere 
seg rundt i Oslo.  
Gjestelista ønsker at det nedsettes en komite hvor det utarbeides 
innhold til hva studentene skal se og lære. Komiteen er også 
ansvarlig for rekruttering og oppfølgning av guider.  
Deltakere av komiteen velges av studentparlamentet ved valg 
senest mars, da man har tid til å lage innhold uten at det er i midt i 
eksamenstiden. 
Komiteen har fullmakt til å supplere komiteen med "guider" og det 
oppfordres at internasjonale studenter deltar som guider.  
 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
89 83 Henrik Vincent 

Vassal, Henke- 
og Thom-listen 
(HTML) 

1045 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst UiO skal aktivt fremme foreningsvirksomhet, og til enhver tid 

sørge for at retten til å drive foreningsvirksomhet ivaretas. 
Begrunnelse I flere måneder bestemte UiO-ledelsen, som smittevernstiltak, at 

"foreningsaktivitet er forbudt". For å hindre at noe som ligner på 
et slikt overtramp skal skje igjen er det viktig at SP er tydelige på 
dette. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
90 84 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1045 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet skal møte med internasjonale faddere før 

hvert semester for å opplyse om studentparlamentets funksjon 
slik at fadderne lettere kan kommunisere dette videre til nye 
internasjonale studenter. 
 

Begrunnelse liker forslaget til adrian, men synes dette er mer funksjonelt og 
realiserbart fremfor 2 forskjellige grupper 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
91 85 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1045 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentets arbeidsutvalg skal møte med alle faddere 

ved UiO før hvert semester for å opplyse om studentparlamentets 
funksjon og rolle slik at fadderne lettere kan kommunisere dette 
videre til nye studenter enten de er norske eller internasjonale. 

Begrunnelse mer nøyaktig formulering, lagt til alle faddere 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
92 86 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
1062 Strykning 

Opprinnelig tekst UiO bør lage et fysisk møtepunkt på campus for norske og 
internasjonale studenter. 

Ny tekst  

Begrunnelse Opprettholdes under kapittel 6.2 Inkludering og tilrettelegging 
linje 855. Der står det: "Det må opprettes en permanent fysisk 
møteplass for stedbundne og internasjonale studenter - i form av 
for eksempel en språkkafé." 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
93 87 Sara Mediå, 

SPSU 
1066 Endring 

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

Ny tekst Det må legges til rette for en studentdrevet bar på det nye 
livsvitenskapsbygget. 

Begrunnelse - Detaljplanleggingen av UiO sin del av Livsvitenskapsbygget er 
godt i gang, og det er blitt bestemt at studentbaren skal ligge i 2. 
etasje. 
- Ingen kan kreve etablering av en student/frivillig drevet 
forening, dette må vokse opp organisk over tid. Det er likevel 
viktig å legge til rette for at bardrift kan skje dersom dette er 
ønskelig etterhvert. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 

 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
94 89 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

1066 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst [Nytt punkt] Det skal etableres et overgangsfelt over 

Blindernveien i krysset der Problemveien møter Blindernveien. 
Begrunnelse Det er dessverre ikke et overgangsfelt i retning Nedre Blindern 

som krysser Blindernveien. Det er kun et overgangsfelt som 
krysser Problemveien mot Villa Eika. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
95 88 Frida 

Rasmussen, A-
lista (AL) 

1066 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst [nytt punkt] Det skal undersøkes om det kan etableres et 

overgangsfelt over Blindernveien bak Helga Engs Hus. 
Begrunnelse Det er behov for et nytt overgangsfelt bak Helga Engs Hus. Om 

du skal komme deg til baksiden av Helga Engs Hus som er en 
snarvei ned til Kjemi og Fysikk så må du gå hele veien bort til 
enden av Georg Sverdrups Hus eller krysse Problemveien og 
Blindernveien den veien (der det fremdeles ikke er et 
overgangsfelt). 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Studentpolitsk plattform 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
96 90 Arbeidsutvalget, 

Arbeidsutvalget 
(AU) 

1073 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt for endringer som ikke 

er meningsbærende. 

Begrunnelse Dette vil gi Arbeidsutvalget mulighet til å rette på eventuelle 
skrivefeil som i forslag måtte vedtas når dokumentet skal settes 
sammen i etterkant av møtet. Det gir ikke Arbeidsutvalget 
anledning til å endre på meningsinnholdet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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PROTOKOLLTILFØRSEL FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR SPP: 

Redaksjonskomiteen for Studentpolitisk plattform erfarte at endringen i mandatet 

stort sett gikk greit. Endringene som refereres til er at redaksjonskomiteen i år fikk 

mandat til å innstille på «stemmeberettiget» eller «realitetsbehandles ikke», og ikke 

kunne innstille på «vedtas» eller «avvises». Likevel var det i sammenheng med noen 

endringsforslag at redaksjonskomiteen opplevde behov for å kunne innstille på «bør 

ikke vedtas» på grunn av for eksempel tekniske detaljer. Om neste 

handlingsplanseminar ikke ønsker å gå tilbake til slik mandatet sto før 

endringsforslaget, vil redaksjonskomiteen anbefale å vedta at redaksjonskomiteene 

kan innstille på «kan vedtas», «bør ikke vedtas» og «realitetsbehandles ikke». 

  

Redaksjonskomiteen erfarte at det var flere forslagsstillere som sendte inn nye forslag 

under debatten som forbedringsforslag av tidligere innsendte forslag, uten at de ytret 

at de ønsket å stryke sine tidligere innsendte forslag. Dermed måtte 

Studentparlamentet stemme over forslag som i realiteten var tiltenkt strøket. 

Redaksjonskomiteen vil oppfordre neste års studentparlament å være påpasselige 

med å ytre om de ønsker å stryke tidligere innsendte forslag, og at sekretariatet og 

ordstyrerne følger opp rundt om forslag implisitt foreslås strøket underveis i debatten. 

Dette ville forenklet redaksjonskomiteens oppgave i tillegg til forkortet tiden 

Studentparlamentet brukte på å stemme. 

  

Under redaksjonskomiteens arbeid ble det diskutert en del av intensjonene bak noen 

av forslagene, og redaksjonskomiteen vurderte å ta kontakt med forslagsstiller for 

oppklaring. Årets redaksjonskomite oppfattet dette riktignok som utenfor vårt mandat, 

selv om det ikke står noe eksplisitt om det i mandatet. Derfor foreslår 

redaksjonskomiteen at det tydeliggjøres i mandatet om redaksjonskomiteen kan be 

om saksopplysninger fra forslagsstillere underveis i sitt arbeid eller ikke. 

 

VEDTAK: 

Studentpolitisk plattform ble vedtatt med de endringene som kom frem av møtet. 

 

062/21-22  REVIDERT BUDSJETT 2021 

101 – Karl Oskar Lie Bjerke innledet. 

 

Spørsmål:   30,  

Til debatt:  105, 9 – 100 (replikk), 10 – 10000 (replikk) – 10 (svarreplikk), 10000, 105.  

 

VEDTAK: 

Revidert budsjett ble vedtatt. 
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061/21-22  HANDLINGSPLAN (HP) - DEBATT 

100 – Jørgen Hammer Skogan innledet. 

 

Spørsmål:  9 – 100 (replikk), 2 – 100 (replikk) – 2 (svarreplikk), 100  

Til debatt:  3, 26, 2, 9 – 29 (replikk) – 4 (replikk) – 9 (svarreplikk), 20, 3, 33 – 9 (replikk), 29 – 

30 (replikk) – 2 (replikk) – 29 (svarreplikk), 15 – 108 (replikk) – 30 (replikk), 11, 20, 

100, 9, 33 – 108 (replikk) – 11 (replikk) – 33 (svarreplikk), 7, 3, 26, 30, 9 – 108 

(replikk), 11 – 100 (replikk), 29 – 101 (replikk), 20, 18, 33 – 2 (replikk), 109 – 20 

(replikk) – 19 (replikk), 108, 18, 18, 29. 

 

063/21-22  GENERALDEBATT 

104 – Julianne Sørflaten Grovehagen innledet.  

 

Spørsmål:  9 – 1000 (replikk) – 104 (replikk), 101. 

 

KK fullmakt og permisjonsøknader 

108 – Didrik Svellingen innledet temaet. 

Til debatt:  105 – 108 (replikk) – 11 (replikk), 9, 106 – 9 (replikk) – 106 (svarreplikk) 

 

Styrke kultur for valgfrie orienteringer for studenter i utvalg 

3 – Kristine Vilde Sandtrøen innledet temaet. 

Til debatt:  2, 20, 108 – 3 (replikk) – 30 (replikk) – 108 (svarreplikk), 18, 33  

 

Rådgiver generelt 

2 – Charlotte Hjort innledet temaet. 

Til debatt:  9, 33 – 2 (replikk) – 9 (replikk), 30, 18 – 2 (replikk) – 18 (svarreplikk)   

 

Innkallinger til flere  

33 – Karl Henrik Storhaug Reinås innledet temaet. 

Til debatt:  10000, 8 – 18 (replikk), 30, 11 – 108 (replikk), 26, 3 – 2 (replikk) – 8 (replikk) – 3 

(svarreplikk), 33, 30  

 

Informasjonsflytresolusjonen 

33 – Karl Henrik Storhaug Reinås innledet temaet. 

Til debatt:  101, 30, 101, 33, 101 

 

 

Møtet midlertidig hevet 18.09.21 kl. 14.56. 

Møtet startet opp igjen 19.09.21 kl. 11.00. Det var 32 stemmeberettigede ved møtestart på 

søndag. 
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064/21-22  HANDLINGSPLAN (HP) - VEDTAK 

Redaksjonskomiteen ved 19 – Mathias Meyer la frem redaksjonskomiteens innstilling. 

 

Spørsmål:  - 

 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
1 2 Charlotte Hjort, 

Grønn liste (GL) 
1098 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeide for en generell rådgiver for UiO. Studenter som oppsøker 

denne ressursen skal ikke bli videresendt, men få informasjonen 
de trenger fra den generelle rådgiveren. 

Begrunnelse For alle som faller utenfor fakultet eller sliter med det som ikke 
faller under fakultetets ansvar må ha en ressurs som er enkel å 
finne. Altså, det må finnes en generell rådgiver som vet om ting 
som: Lånekassen, permisjon, og kan finne informasjonen for 
studenten. Usikre studenter skal ikke løpe Blindern rundt for å få 
hjelp og informasjon. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  

Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
2 3 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1100 Endring 

Opprinnelig tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig. Arbeidet må ivareta 
og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og 
signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk. 

Ny tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig, og at klima- og miljøstrategien som skal vedtas av UiO 
setter tydelige mål og innehar klare tiltak for å nå disse målene. 
Klima- og miljøarbeidet må ivareta og prioritere studenters 
interesser, samt føre til en rask og signifikant reduksjon av 
universitetets totale klimafotavtrykk. 

Begrunnelse tydeliggjør at SPAU må jobbe de neste månedene for at 
strategien som skal vedtas senere i år må ha tydelige mål, og ha 
klare tiltak for gjennomføring. tydeliggjør også hvilket arbeid man 
sikter til i siste setning. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er trukket 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 



 
 

Side 59 av 70 
 

PROTOKOLL FRA SP-MØTE NR. 02/21-22 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
3 4 Kristine Vilde 

Sandtrøen, A-
lista (AL) 

1100 Endring 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst "Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 

helhetlig. Arbeidet må ivareta 
og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og 
signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk." 

Begrunnelse Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst, 
helhetlig og i tråd med bærekraftsmålene. Arbeidet må ivareta og 
prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og signifikant 
reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er trukket 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
4 5 Kristine Vilde 

Sandtrøen, A-
lista (AL) 

1100 Endring 

Opprinnelig tekst """Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig. Arbeidet må ivareta 
og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og 
signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk.""" 

Ny tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst, 
helhetlig og i tråd med bærekraftsmålene. Arbeidet må ivareta og 
prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og signifikant 
reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk. 

Begrunnelse Det har kommet frem, blant annet i møter med sentrale utvalg ved 
UiO, at gruppen som arbeider med UiOs klima- og miljøstrategi 
har opplevd at de ikke får knytte sitt arbeid opp mot 
bærekraftsmålene. Disse ønsker dette da målsettingene på 
enkelte områder av strategien svekkes av at de ikke har et 
fundament. Jeg overrekker derfor dette endringsforslaget slik at 
vi kan støtte dem som ønsker å implementere bærekraft i 
strategien, og for å sikre at den strategien som utarbeides ikke 
risikerer å "underprestere". 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er trukket 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
5 6 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1100 Endring 

Opprinnelig tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig. Arbeidet må ivareta 
og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og 
signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk. 

Ny tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig og i tråd med bærekraftsmålene, og at klima- og 
miljøstrategien som skal vedtas av UiO setter tydelige mål og 
innehar klare tiltak for å nå disse målene. Klima- og miljøarbeidet 
må ivareta og prioritere studenters interesser, samt føre til en 
rask og signifikant reduksjon av universitetets totale 
klimafotavtrykk. 

Begrunnelse likte kristine sitt nye forslag, og har kombinert det med mitt 
eksisterende 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er trukket 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 

 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
6 7 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1100 Endring 

Opprinnelig tekst "Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig. Arbeidet må ivareta 
og prioritere studenters interesser, samt føre til en rask og 
signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk." 

Ny tekst Arbeide for at UiO sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og 
helhetlig og i tråd med bærekraftsmålene, og at klima- og 
miljøstrategien som skal vedtas av UiO setter tydelige mål og 
innehar klare tiltak for å nå disse målene. Klima- og miljøarbeidet 
må ivareta og prioritere studenters interesser, samt føre til en 
rask og signifikant reduksjon av universitetets totale 
klimafotavtrykk. 

Begrunnelse nyeste forslag, presiserer at dette er et felles forslag fra Axel og 
Kristine 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
7 8 Sara Mediå, 

SPSU 
1111 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Aktivt arbeide for at alle studenter ved UiO skal ha gode 

forutsetninger for en utdanning av høy kvalitet og et godt 
læringsutbytte, blant annet gjennom kvalitetssikring av 
undervisning og pensum. 

Begrunnelse Undervisning og kvalitet på undervisning har en selvstendig verdi 
og bør derfor være i handlingsplanen. UiO reviderte i høst sitt 
kvalitetssystem for utdanning, og dette arbeidet må følges opp 
for å sikre at utdanningen studentene ved UiO mottar er av 
tilstrekkelig kvalitet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Anbefalt stemmeberettiget, med følgende endring 

Redegjørelse Presisere at det tilhører kapittel om læringsmiljø. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
8 9 Adrian Leander 

Skagen, Grønn 
liste (GL) 

1111 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeide for å fjerne egenandelen i SiO psykisk helse 
Begrunnelse Dersom man skal skape et godt læringsmiljø og ta vare på 

studentene må det psykiske helsetilbudet prioriteres, og dette 
skal være tilgjengelig for alle. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Anbefalt stemmeberettiget, med følgende endring 

Redegjørelse Presisere at det tilhører kapittel om læringsmiljø. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
9 10 Adrian Leander 

Skagen, Grønn 
liste (GL) 

1111 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeide for at ventetiden før første samtale i SiO psykisk helse 

blir under to uker 
Begrunnelse Nedturer kan ikke alltid planlegges på forhånd. For å ta vare på 

studentene og læringsmiljøet er det viktig at man har rask tilgang 
på psykisk helsehjelp, dette er noe SP bør prioritere 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Anbefalt stemmeberettiget, med følgende endring 

Redegjørelse Presisere at det tilhører kapittel om læringsmiljø. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
10 11 REDKOM 1111 Endring 
Opprinnelig tekst Arbeide for å styrke og bistå studentfrivilligheten ved UiO 
Ny tekst Arbeide for å gjenoppbygge, bistå og styrke studentfrivilligheten 

ved UiO, samt arbeide for oppstartsstipend rettet mot nye 
foreninger. 

Begrunnelse Forslag 12 og 13 samlet i et forslag, siden forslag 13 repeterer 
innholdet i forslag 12. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse Redaksjonell endring 
Konsekvenser 
votering 

Dersom forslag 11 vedtas, faller forslag 12 og forslag 13 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
11 12 Henrik Vincent 

Vassal, Henke- 
og Thom-listen 
(HTML) 

1113 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeide for å bistå og styrke studentfrivilligheten ved UiO, og 

arbeide mot ei ordning for oppstartsstipend for nye foreninger. 
Begrunnelse Vi ønsker at nye studentforeninger skal kunne motta økonomisk 

støtte ved oppstart. 
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 

 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
12 13 Thomas 

Tangen, 
Henke- og 
Thom-listen 
(HTML) 

1113 Endring 

Opprinnelig tekst Arbeide for å styrke og bistå studentfrivilligheten ved UiO. 
Ny tekst Arbeide for å gjenoppbygge, bistå og styrke studentfrivilligheten 

ved UiO. 
Begrunnelse Koronapandemien har preget foreningslivet og frivilligheten. Flere 

foreninger ligger med brukket rygg; de sliter med rekruttering, 
drifting, tilgjengelighet og synlighet. Derfor mener HTML at det er 
viktig å understreke dette ved å anerkjenne at det er behov for en 
"gjenoppbygning" av frivilligheten i kjølvannet av 
koronapandemien. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
13 14 Axel Klanderud, 

Grønn liste (GL) 
1115 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeidsutvalget skal jobbe for opprettelsen av en tverrfaglig 40-

gruppe innen miljø og bærekraft for bachelorstudenter innen 
2023. AU må følge opp utviklingen av dette tett slik at det faktisk 
gjennomføres. 
 

Begrunnelse En 40 gruppe i bærekraft har vært ønsket av studentene i mange 
år, uten at stor utvikling har skjedd fra universitetets side. 
Studentparlamentet gir herved AU et tydelig mandat til å jobbe 
for at dette skjer raskt. 40 gruppen vil være en spydspiss i 
satsingen på tverrfaglighet og økt fokus på bærekraft i utdanning. 
Samtidig vil et mål om 2023 sette klare tidfestede rammer rundt 
UiOs klima- og miljøambisjoner innenfor utdanning, noe UiOs 
ambisjoner sårt trenger. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Anbefalt stemmeberettiget, med følgende endring 

Redegjørelse Fjerner begrunnelsen fra forslaget 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
14 15 øystein 

fossbraaten, 
Venstrealliansen 
(VA) 

1116 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet skal starte arbeidet med å organisere en 

tverrpolitisk nasjonal demonstrasjon for økt studiestøtte i 
forbindelse med regjeringsforhandlingene . Denne 
demonstrasjonen skal gjøres i samarbeid med alle student 
demokratiene og interesseorganisasjoner som er enig med målet. 
 

Begrunnelse Det starter snart forhandlinger for hva som skal bli den 
kommende regjeringens regjeringsplattform. I den anledningen 
mener vi det er viktig å sørge for at studentkravet som i mange år 
har vært økt studiestøtte, også blir fulgt når plattformen skal 
settes. Da mener vi en nasjonal demonstrasjon vil være en god 
mulighet til å sette saken på kartet. Vi ønsker demonstrasjonen 
skal være tverrpolitisk, da dette er et ønske studentpolitikere av 
alle fraksjoner har vært enige om i fler år, selv om størrelsen er 
det uenighet om. Derfor er det her ikke presisert, men vi kan godt 
endre det til 1.5 om salen ønsker å presisere. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Realitetsbehandles ikke 

Redegjørelse Forslaget er trukket 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Ikke realitetsbehandlet 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
15 16 Adrian Leander 

Skagen, Grønn 
liste (GL) 

1116 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeide for at hele Lovdata Pro blir tilgjengelig på eksamen, ikke 

kun eksamensmodus 
Begrunnelse Når jusstudenter (og andre studenter som tar juss-fag) går opp til 

eksamen har vi kun tilgang på enkelte rettskilder (det vi bruker for 
å løse oppgaver), der vi i arbeidslivet har tilgang på både hele 
Lovdata Pro og all annen teori. Dersom eksamen skal ligne en 
arbeidssituasjon med en praksisoppgave bør det også gis tilgang 
til verktøyene man trenger for å løse den. I dag har man for 
eksempel ikke mulighet til å bruke viktige uttalelser i 
forarbeidene. I så fall må man pugge forarbeider verdt 30 
studiepoeng før eksamen. Det virker litt tungvint. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Anbefalt stemmeberettiget, med følgende endring 

Redegjørelse Presisere at det tilhører kapittel om arbeidsrelevans. 
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt 

 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
16 17 REDKOM 1116 Tillegg 
Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet skal samarbeide om å organisere en 

tverrpolitisk nasjonal demonstrasjon for økt studiestøtte i 
forbindelse med regjeringsforhandlingene. Demonstrasjonen skal, 
så langt som mulig, gjøres i samarbeid med alle 
studentdemokratier og relevante interesseorganisasjoner. 

Begrunnelse  
Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse lang setning. Redkom har kortet den ned det repeterte innholdet i 
begge setningene. 

Konsekvenser 
votering 

Dersom forslag 17 vedtas, faller forslag 18 

VEDTAK Vedtatt 
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Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
17 18 Sara Mediå, 

SPSU 
1116 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Studentparlamentet skal, sammen med NSO og andre 

studentdemokratier, samarbeide om å organisere en tverrpolitisk 
nasjonal demonstrasjon for økt studiestøtte i forbindelse med 
regjeringsforhandlingene. Denne demonstrasjonen skal, så langt 
som mulig, gjøres i samarbeid med alle studentdemokratier og 
interesseorganisasjoner som er enige med målet. 

Begrunnelse Tweaker på forslaget til VA for samme linje. Byrden med å 
organisere en så bred demo burde ikke falle på SP UiO alene, og 
dette bør tydeliggjøres i ordlyden. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Falt som konsekvens 
 

Dokument  Handlingsplan 
Voteringsorden Forslags nr.  Forslagsstiller Linjenummer Type 
18 1 Arbeidsutvalget, 

Arbeidsutvalget 
(AU) 

1097 Tillegg 

Opprinnelig tekst  
Ny tekst Arbeidsutvalget gis redaksjonell fullmakt for endringer som ikke 

er meningsbærende. 
Begrunnelse Dette vil gi Arbeidsutvalget mulighet til å rette på eventuelle 

skrivefeil som i forslag måtte vedtas når dokumentet skal settes 
sammen i etterkant av møtet. Det gir ikke Arbeidsutvalget 
anledning til å endre på meningsinnholdet. 

Redaksjonskomiteens 
innstilling 

Stemmeberettiget 

Redegjørelse  
Konsekvenser 
votering 

 

VEDTAK Vedtatt 
 

VEDTAK: 

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

 

065/21-22  RESOLUSJONER 

Ingen resolusjoner til behandling. 
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066/21-22  FØRSTEGANGSBEHANDLING AV RESOLUSJONER SOM FORELDES 

101 – Karl Oskar Lie Bjerke innledet. 

 

Spørsmål:   33 – 101 (replikk), 15 – 101 (replikk). 

Til debatt:  20, 2, 3, 26, 11, 20 – 105 (replikk) 

 

VEDTAK: 

Studentparlamentet er orientert om samtlige resolusjoner som foreldes, og voterer over ny 

behandling av eventuelle innmeldte resolusjoner.  

 

Følgende resolusjoner skal opp til ny behandling:  

 Bedre evaluering av utveksling  

 Informasjon om arbeidsmiljøregelverket må tilbys til studenter  

 Ja til en bedre toalettløsning  

 Ja til prioritering av studentkravet i statsbudsjettet  

 Utdanning er ikke en vare men en rettighet – Norge må bidra i arbeidete for en styrket 

offentlig finansiering av høyere utdanning globalt  

 

 

 

EVENTUELT 

 

11 - Frida Rasmussen. Orientering. Resolusjoner til NSO. 

 

 

Møtet ble hevet 19.09.21 kl. 13.55. 
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MØTEKRITIKK 

 Glad for fysisk møte, gøy å bli kjent med dere. Vi har vært super effektive, kunne vært 

mer debatt. Fin helg. 

 Takk for fint møte. Som ny, føler seg godt tatt imot. Sakene gikk ryddig for seg. 

 Hyggelig på og utenfor møtene. Uenigheter bør belyses bedre i debattene, ikke kun 

ved stemmegivning. 

 Bruk av skrifttyper – Calibri ble brukt på utsending fra red-kom, ønske om at SPs egne 

fonter hadde blitt brukt  

 Flott møte – takk for seminar 

 Vært bra, hyggelig, mye gode diskusjoner, kunne ønsket mer debatt, kunne brukt tiden 

lørdag ettermidag til diskusjon 

 Takk til AU, admin og ordstyrerne, gjort en god jobb, ekstremt imponert over alle nye, 

spør når dere lurer på noe, takk for en kjempefin helg, behandle alle med god humør 

og god omsorg 

 Takk for møtet, hyggelig å møte dere 

 Godt strukturert seminar 

 God balanse av møte og sosialt, lav terskel for å stille spørsmål 

 Takk for møtet 

 Takk for møtet, noen ganger gikk det litt raskt 

 Takk for møtet, trist at softismaskinen stengt, noe forstyrrende småprating i salen  

 Takk for flott møte, takk til ordstyrerne, effektive voteringer, takk for alle debatter, 

samtaler, fint bli kjent med menneskene bak meningene 

 Takk til alle som orger møtet, ting har gått veldig på skinner, hvis det er uenighet i salen 

bør man holde innlegg i debatten, takk for bra energi 

 Takk til arrangørene, tilrettelegging bra.  

 Første HP, litt å gå på tidsplanen, litt vanskelig å holde oversikt i Docs underveis 

 Votering gikk litt fort på lørdag, bra at forslagstype ble lest opp høyt under voteringene 

på søndag 

 Spennede å høre argumentene deres.  

 Takk for en hyggelig helg, ikke alle fikk med seg muntlig beskjeder som ble gitt i salen, 

bl.a. om utsatt møtestart på søndag. 

 Hyggelig å møte alle, fint første seminar 

 Takk for godt møte 

 Takk for fin introduksjon til SP 

 Votering gikk litt fort til tider 

 Takk for fint og velorganisert seminar, følt meg veldig velkommen, ønsket mer debatter, 

spennende å følge debattene som har vært. 

 Takk til de som har organisert seminar og ordstyrer, bra med fysisk møte, god 

debattkultur, kunne hatt mer uenighet og diskusjon, ønske om lekedebatt. De som er 

nye hadde satt seg godt inn i sakene, og det ble stilt mange gode spørsmål 

 Ønsker om oversikt over sakene som AU kan jobbe med 

 Takk for fint arrangert seminar, hotell og alt gått på skinner, takk til alle som har planlagt, 

kunne vært litt mer debatt, oppvarmingsleker, prøvedebatter, litt lite tid til SPP(Fredag-

lørdag) bruke mer tid?, maten har vært veldig bra 
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 Takk for fint og effektivt møte, ny - mye å sette seg inn i, gleder meg til fortsettelsen, 

ønske om roligere tempo i starten 

 

AU 

 Takk til alle sammen for en fint HP-sem, gode konstruktive debatter, godt debattklima, 

gleder meg til året og alle debattene som kommer, takk til KK, ordstyrere, admin, AU 

 Takk for møtet, vanvittig hyggelig, god debatt, god debattkultur, litt tekniske 

problemer, takk til admin for organisering, takk til ordstyrer, takk til alle og takk for meg 

 Første HP-sem, takk til alle for møtet, veldig bra jobba 

 Fint at vi er samla, og at vi har fått møtt dere 

 Takk til alle, admin, ordstyrere 

 

 

KK 

 Artig å høre på dere, takk til AU og admin, ordstyrere, oppdatere timeplan, hms: 

høyttaler 

 Takk for møtet 

 

Gjester 

 Takk for møtet, veldig hyggelig, flere på talerstolen, bakbenk sagt for mye, bra at 

seminaret ikke kolliderte med KS sitt seminar 

 Takk for godt møte, spennende å sitte på bakbenk og høre, gratulerer med ny SPP og 

HP 

 

Ordstyrer 

 Takk for en fin helg, fint å være tilbake 

 Kjønnsmessig fordeling: mange menn på replikk, innlegg 40 / 60, oppfordrer alle til å 

ta ordet og de som tar ordet ofte til å inspirere de andre til å ta ordet, noterer at 

ordstyrerne skal roe ned tempoet på votering, skal spesifisere forslagstype, burde sitte 

i hestesko eller bruke talerstol.  

 

Admin 

 Sjuk hyggelig helg, drøm å ha med på seminar 

 Drømmegjeng å ha med på konferansehotel, tilpasningsdyktige 

 


