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STUDENTPARLAMENTET

Dato: 14.02.18
Sted: Styrerom 4. etasje AR
Tid: 16:30- 20:00
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer
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01/18

Valg: KK

02/18

Revidering: Valgreglement og Forretningsorden

03/18

Fadder: T-skjorter

04/18

Rapport: Studentvalget 2017

05/18

Valg: Valgkomitè

06/18

Valg: UiS delegasjon til NSO LM

07/18

Resolusjon: Stå opp for akademisk frihet

08/18

Resolusjon: Retningslinjer for begrunnelse

09/18

Grønne tak

10/18

Møteplan for Studentparlamentet våren 2018

Møteevaluering

___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Jørgen Hedin Sjøberg
Leder

Sara Jalali
Nestleder for Utdanning

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø
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Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Godkjenninger
-

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll for forrige møte
Saker under eventuelt

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.

Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr (skriftlig)
Universitetsstyrerepresentantene
Nasjonal studentorganisasjon
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr
Studentsamskipnaden i Stavanger
Velferdstinget i Stavanger
Fadder

Eventuelt
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Sak:01/18
Valg KK
Saksbehandler:
Vedlegg:
____________________________________________________________________
Bakgrunn:
I henhold til vedtektene skal Kontroll- og kvalitetskomiteen (KK) velges på siste møte i
høstsemesteret.
Charlotte Panlilo Iversen ble valgt til KK på første møte i høstsemesteret for studieåret
2017/2018, og er dermed valgt for våren 2018 allerede.
Henrik Steen Kristoffersen ble valgt til KK frem til 1. mars 2018 på siste møte i
høstsemesteret slik at han kunne bidra med å finne en ny kandidat og hjelpe KK og AU i
arbeidet med valgreglement og forretningsorden som skal være ferdige til første
studentparlamentsmøte våren 2018.
KK har selv stått for rekrutteringen av et nytt KK medlem og har gjennomført intervjuer og
utlyst stillingen på Engasjertmøte.
KK innstiller på Alva Amalie Eide.

Henrik Steen Kristoffersen was elected to the KK until March 1, 2018 at the last meeting of
the autumn semester so that he could help find a new candidate and assist the KK and AU in
the work on electoral rules and rules of procedure to be completed for the first student
parliamentary meeting in spring 2018.
KK has been responsible for the recruitment of a new member of the KK and has conducted
interviews and announced the position at the Engasjertmøte.
KK recommends Alva Amalie Eide for the position as a new KK member.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet velger Alva Amalie Eide som nytt KK medlem.
The Student Parliament elects Alva Amalie Eide as new KK member
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Sak: 02/18
Revidering: Valgreglement og Forretningsorden
Saksbehandler:
Vedlegg: Valgreglement og forretningsorden. Opprinnelig og revidert eksemplar.
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Valgreglement og forretningsorden er oppe til revidering og må godkjennes av
Studentparlamentet.
Election Rules and Rules of Procedure are up for revision and must be approved by the
Student Parliament.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner valgreglement og forretningsorden med de endringer som
fremkommer.
Student Parliament approves the Election Rules and the Rules of Procedure.

4

INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
Sak: 03/18
Fadder: T-skjorter
Saksbehandler:
Faddersjef
Vedlegg:
Sak fra Faddersjefen
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Faddersjefen har utarbeidet en oversikt over kostnader vedrørende økologiske T- skjorter.
The fadderleader has made an overview of the costs of organic T-shirts
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar fadder sin instilling.
Student Parliament approves the conclusion of fadder
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Sak: 04/18
Rapport: Studentvalget 2017
Saksbehandler:
Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg:
Rapport
____________________________________________________________________
Bakgrunn:
Det er blitt utarbeidet en valgrapport for Studentparlamentsvalget 2017.
An election report has been prepared for the Student Parliamentary Election 2017.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner valgrapporten.
The Student Parliament approves the election report.
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Sak: 05/18
Valg: Valgkomité
Saksbehandler:
Nestleder for Utdanning
Vedlegg:
____________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal valgkomiteen velges på første møte i vårsemesteret.
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer der leder velges særskilt. Et av medlemmene skal
velges blant Studentparlamentets medlemmer.
I følge vedtektene er valgkomiteens oppgaver blant annet følgende:
(1) Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget,
UiS-styret, og Faddersjef.
(2) Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig
beslutningsgrunnlag for sin innstilling.
(3) Valgkomiteen skal sammen med Arbeidsutvalget rekruttere nye kandidater når
representanter trekker seg før endt periode.
According to the articles of association, the Election Committee shall be elected at the first
meeting of the spring semester. The Election Committee shall consist of 3 members whose
chairman is elected separately. One of the members shall be elected among the members of the
Student Parliament.
According to the Articles of Association, the Election Committee's tasks include the following:
(1) The nomination committee has the task of recruiting and setting up candidates for the
Employment Committee, the UiS Board, and the Fathers Chief.
(2) The nomination committee shall interview candidates and in other ways obtain the best
possible basis for the decision.
(3) The Election committee shall, together with AU recruit new candidates when
representatives withdraw before the end of the period

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger___________, ___________og ________________ til
valgkomiteen.
Student Parliament elects _____________,___________ and ____________ to the Election
Committee.
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Sak: 06/18
Valg: UiS delegasjon til NSO LM
Saksbehandler:
Vedlegg:
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholder sitt Landsmøte (LM) i Tønsberg 20.-22. april, og
UiS har fått tildelt en delegasjon på 8 delegater. Fristen for å sende inn delegasjonslisten er
15. februar.
Det er vanlig at Arbeidsutvalget er med i delegasjonen med mindre de skal være med på LM
av andre årsaker. Det er og vanlig at noen fra AU er delegasjonsleder. Det er
Studentparlamentet som fatter endelig beslutning om hvem som skal være delegasjonsleder og
delegater.
Leder foreslår at vi i år innstiller på Nestleder for Utdanning som delegasjonsleder for UiS,
med Leder og Nestleder for Læringsmiljø som delegater.

Norwegian Student Organization (NSO) is holding its National Assembly (LM) in Tønsberg
20-22. April, and UiS has been given a delegation of 8 people. The deadline for submitting
the delegation list is 15 February.
It is common for the AU to participate in the delegation unless they participate in LM for
other reasons. It is common for someone from the AU to be the delegation leader. It is the
Student Parliament which finally determines who will be the delegation leader and delegates.
AU proposes that this year, we set up the Deputy Head of Education as Head of Mission
(delegation leader) for UiS, with the Leader and Head of the Learning as delegates.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger:
Delegasjonsleder: Sara Sunniva Jalali
Delegater (8 stk): Emma Øren, Jørgen Sjøberg, og seks andre personer:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Student Parliament elects:
Head of mission/ leader of delegation: Sara Sunniva Jalali
Delegates (8 people): Emma Øren, Jørgen Sjøberg, and six other people:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Sak: 07/18
Resolusjon: Stå opp for akademisk frihet!
Saksbehandler:
Nestleder for Utdanning
Vedlegg:
Resolusjon
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Universitetet i Stavanger må ta grep, og fordømme brudd på akademisk frihet. Over hele
verden opplever studenter og forskere å bli straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement
for demokrati og menneskerettigheter.
Students at Risk (STAR)- og Scholars at Risk (SAR)-ordningene gjør at studenter og
vitenskapelig ansatte, som av sikkerhetsmessige grunner ikke har mulighet til å fortsette
studiene, eller forskningen i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge, eller få
muligheten til å forske i Norge.
Arbeidsutvalget mener det er viktig å støtte ordninger som gir hjelp til undertrykte studenter
og forskere, og ønsker derfor at Studentparlamentet vedtar en resolusjon om å stå opp for
akademisk frihet.

The University of Stavanger must take action and condemn violation of academic freedom.
Throughout the world, students and scholars experience punishment and persecution as a
result of their commitment to democracy and human rights.
Students at Risk (STAR) and Scholars at Risk (SAR) schemes allow students and academic
staff who, for safety reasons, do not have the opportunity to continue the studies, or research
in their home country, can complete higher education in Norway, or to have the opportunity to
research in Norway.
The Executive Committee believes it is important to support schemes that provide assistance
to oppressed students and scholars, and therefore wish that the Student Parliament adopt a
resolution about standing up for academic freedom.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen om å stå opp for akademisk frihet
The Student Parliament adopts the resolution to stand up for academic freedom
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Sak: 08/18
Resolusjon: Retningslinjer for begrunnelse
Saksbehandler:
Nestleder for Utdanning
Vedlegg:
Resolusjon
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Studenter som på riktig vilkår søker om begrunnelse, har rett til å få en begrunnelse for
karakterfastsettingen av sine prestasjoner, likevel er det mange studenter som mottar
begrunnelser som oppleves som utilstrekkelige.
I skjemaet “Krav om begrunnelse for karakterfastsetting” står det skrevet: ”I begrunnelsen
skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for
bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Men utover dette finnes det ingen retningslinjer som
tilsier hva som er en tilstrekkelig begrunnelse.
Arbeidsutvalget ønsker derfor at Studentparlamentet vedtar en resolusjon om å utrede klare
retningslinjer for hva en begrunnelse skal inneholde.
Students who, on the right terms, apply for justifications, have the right to justify the grade of
their achievements, yet there are many students who receive a justification that are perceived
as inadequate.
The form ”Request for justification of grade” is written: ”The justification must account for
the general principles, which were used as a basis for the assessment and for the assessment
of the candidate's performance.” Beyond this, there are no guidelines that indicate what is a
sufficient justification.
The Executive Committee wish that the Student Parliament adopt the resolution to clarify
guidelines for what a statement should contain.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen om retningslinjer for begrunnelse
The Student Parliament adopts the resolution about guidelines for justification of grade.
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Sak: 09/18
Grønne tak
Saksbehandler:
Nestleder for Utdanning
Vedlegg:
Sak fra EnvironmentaList
____________________________________________________________________
Bakgrunn
EnvironmentaList har sendt inn en sak om et ønske som omhandler grønne og levende tak på
campus. I saken argumenterer de for grønne tak da de mener dette blant annet styrker UiS sin
miljøprofil, flomdemping, redusere karbon-utslippet til UiS og bedre den lokale luften. Det
argumenteres videre for at dette kan brukes som et tiltak for læring og integrert del av studiet
for relevante studier som eksempelvis byplanlegging.
StOr har tidligere, gjennom et høringssvar til plan 2510 områdeplan for universitetsområdet,
uttrykt seg positive til grønne tak på campus. Samt kan grønne tak inngå som en utredning av
at UiS skal bli miljøfyrtårnsertifisert.
Som det fremkommer i vedlegget vil tiltaket kunne medføre noen ulemper. Blant annet vil det
være mer kostbart og at det vil være mer nødvendig med kontinuerlig oppfølging. Likevel kan
dette forsvares med at det vil fungere som en bedre langsiktig løsning, tross kostnadene og
oppfølgingen kan også inkludere studenter ved relevante studier.
På bakgrunn av dette stiller Nestleder for utdanning seg positiv til grønne tak på campus, da
dette sees på som et godt tiltak til å skape en mer bærekraftig løsning og et grønnere UiS.
Grønne tak bidrar også til å dempe faren for skader etter mye regnvær eller flom, noe som i
stor grad kan forekomme i Stavanger.
Environmentalist has sent in a case regarding green and living ceilings on Campus. In the
case, they argue for green roofs, and they mean that this will Strengthen UiS’ environmental
profile, flood damping, reducing carbon emissions to UiS, and to improve the local air. It is
further argued that this can be used as a measure of learning and integrated part of the study
for relevant studies such as for example Urban Planning.
StOr has previously expressed, through a consultation response to the Plan 2510 area plan for
the university area, positive to green roofs on campus. In addition, green ceilings can be
included as an investigation that UiS is to be environmentally certified.
As the attachment shows, the measure could cause some disadvantages. Among other things,
it will be more expensive and that there will be more need for continuous follow-up.
Nevertheless, to defend this it can be a better long-term solution, despite the costs and followup may include students in relevant studies.
Based on this, the Vice President of Education is pleased with the green roofs on campus, as
this is seen as a good measure to create a more sustainable solution and a greener University.
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Green ceilings also help to reduce the risk of damage after a lot of rainy weather or flooding,
which can happen to a great extent in Stavanger.

Forslag til vedtak
StOr skal, i ledd av miljøsertifiseringsarbeidet, jobbe for at Universitetet i Stavanger skal
installere grønne tak.
StOr skal arbeide for at studenter i relevante studier skal bli inkludert i arbeidet med å
installere grønne tak.
As part of the environmental certification work, StOr will work for the University of
Stavanger to install green roofs.
StOr will work for students in relevant studies to be included in the work of installing green
roofs.

13

INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Sak: 10/18
Møteplan for Studentparlamentet våren 2018
Saksbehandler:
Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg:
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget foreslår følgende datoer for å avholde Studentparlamentets møter våren 2018:
Tirsdag 20. mars
Fredag 11. mai
AU har diskutert mandag 12. mars tidligere, men Leder anser det som mest hensiktsmessig å
ha møte 20. mars da det blir litt lengre tid mellom Studentparlamentets møter og gir mer rom
til forberedelser for AU.

The working committee proposes the following dates to hold the meetings of the Student
Parliament in spring 2018:
Tuesday, March 20th
Friday, May 11th

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar møteplanen.
The Student Parliament approves the meeting schedule.
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