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Konstituering / Constitution 

Godkjenninger / Approvals 
Orienteringer / Orientations                           20 min 

 

Saksliste / Agenda: 

45/18 Supplering av nye medlemmer 15 min 

46/18 Valg av representanter til Velferdstinget (VT) 15 min 

47/18 Møteplan 10 min 

48/18 Halvårsrapport og budsjett 20 min 

34/18 Økonomireglement 20 min 

35/18 Honorar til KK 15 min 

49/18 Endring av vedtektene 15 min 

41/18 Stillingsbeskrivelser 15 min 

42/18 Kolliderende eksamener 15 min 

43/18 Arbeidsgruppe for større Tappetårn 15 min 

44/18 Fullmakt til neste ordinære Studentparlamentsmøte 15 min 

50/18 Vedtektsstridig 15 min 

51/18 Nestleder for Utdanning 30 min 

 

Eventuelt 

Møteevaluering 

 
Med vennlig hilsen 

Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

Cathrine J. Sønvisen               Una Ruzic         Joachim Børlie 

Leder                                     Nestleder for Utdanning                Nestleder for Læringsmiljø                                

Dato / Date: 13.09.18 
Sted /Location: 4.Etasje, AR 
Tid /Time: 16.00-20.00 
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Konstituering / Constitution 

Valg av ordstyrer, referent og bisitter 

 

 

Godkjenninger / Approvals 

• Godkjenning av innkalling 

• Godkjenning av saksliste og dagsorden 

• Godkjenning av protokoll for forrige møte  

• Saker under eventuelt 

 

 Forslag til vedtak / Proposed motion: 

Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte 

fremkomme i møtet. 

 

 

Orienteringer /Briefings: 

 

• Arbeidsutvalget i StOr  

• Universitetsstyrerepresentantene 

• Nasjonal studentorganisasjon (NSO) 

• Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr 

• Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) 

• Velferdstinget i Stavanger (VT) 

• Fadder  

 

 

Eventuelt 
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Bakgrunn / Background 

 

I henhold til valgreglementet pkt. 2.10 skal supplering i Studentparlamentet skje slik at den 

mandatfordeling listene fikk i valget ivaretas. Listen(e) som har tomme plasser skal selv 

innstille på kandidatene de ønsker supplert. 

 

According to the Election Rules point 2.10, supplementation of members of the Student 

Parliament must happen in accordance to the amount of Parliamentary seats the list gained 

from the election. The list(s) who has/have empty seats can propose the candidates they wish 

to have supplemented.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet godkjenner suppleringsvalg(ene) til listen(e) 

• Student Parliament approves the supplementation choices of the lists 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak / Case: 45/18  Supplering av nye medlemmer 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Sak / Case: 46/18  Valg av UiS-representanter til 

Velferdstinget (VT) 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 

 

 

Bakgrunn / Background 

 

Studentene ved UiS har i henhold til vedtektene til Velferdstinget (VT) herunder §4.3 Styret, 

fem faste studentrepresentantplasser og fem vara studentrepresentantplasser. Disse skal velges 

på første studentparlamentsmøte på høstsemesteret.   

Det skal velges fem (5) faste- og fem (5) vararepresentanter i rekkefølge. Listene og AU 

forslår kandidater på Studentparlamentsmøte.  

 

The students at UiS have in accordance to the statuettes of The Welfare Council (VT), 

including §4.3 The Board, five permanent student representatives and five substitute student 

representatives. They shall be elected at the first Student Parliament meeting in the fall 

semester. There shall be five (5) permanent- and five (5) substitute representatives in order. 

The lists and the Executive Committee propose candidates at the Student Parliament meeting. 

 

Foreslått fra Arbeidsutvalget/proposed by the Executive Committee: 

 

Faste/permanent Vara/substitute 

1. Joachim Børlie 1. Jakob Hyllseth Ryen 

2. Viktora Opsahl       2. Ingen forslag 

3. Erlend Strømme       3. Ingen forslag 

4. Anne Helene Thorvaldsen       4. Ingen forslag 
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5. Even Hallås       5. Ingen forslag 

 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet velger de foreslåtte kandidatene fra arbeidsutvalget og fire (4) 

vararepresentanter i rekkefølge.  

• Student Parliament elects the proposed candidates from The Executive Committee 

and four (4) substitutes in order.  
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Bakgrunn / Background 

 

Arbeidsutvalget innstiller på følgende møteplan /The Executive Committee proposes the 

following meeting schedule: 

 

Torsdag 13. September./ Thursday 13 September  

 

Onsdag 10. Oktober./ Wednesday 10 October 

 

Mandag 19. November./ Monday 19 November 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet godkjenner møteplanen for høstsemesteret 2018 

• Student Parliament approves the meeting schedule for the fall semester 2018. 

 

 

 

 

 

Sak / Case: 47/18 Møteplan 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for Læringsmiljø / Vice 

President for Learning Environment 

Vedlegg / Attachments:  
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Bakgrunn / Background 

 

Arbeidsutvalget ved leder legger fram halvårsrapport fra perioden: januar til juni 2018, for å 

vise StOr sin økonomiske situasjon. I tillegg blir budsjett presentert samtidig for å se hvordan 

vi ligger an i forhold til postene. Det ses nødvendig å revidere budsjettet da tilskuddsrammen 

som er budsjettert for 2018 er feil og gjør det mulig for studentparlamentet å flytte på poster. 

Arbeidsutvalget har utarbeidet et forslag til revidert budsjett.  

 

The Executive Committee by the President presents the semiannual report from the period: 

January to June 2018, to show StOr’s financial situation. The budget will in addition to that be 

presented to display how we are doing in relation to the posts. We see it as necessary to revise 

the budget since the grants that are budgeted for 2018 are incorrect and opens up the 

possibility for the Parliament to move posts. The Executive committee has composed a 

suggestion for a revised budget.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet tar halvårsrapport til orientering og revidert budsjett.  

• Student Parliament takes the semiannual report to orientation and revised budget.  

 

 

 

 

 

Sak / Case: 48/18 Halvårsrapport og budsjett / Semi-

annual report and Budget 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: 48-18-1 Halvtårsrapport  

48-18-2 Budsjett 
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Bakgrunn / Background 

 

På bakgrunn av diskusjonssak ved studentparlamentsmøte 11.05.18 har arbeidsutvalget 

sammen med Kontroll- og Kvalitetskomiteen, med innspill fra regnskapsfører, revidert 

økonomireglementet. Vedlagt ligger dagens økonomireglement og revidert 

økonomireglement. Arbeidsutvalget og Kontroll- og Kvalitetskomiteen har lagt vekt på 

struktur, fjerning av gjentakelser og sett opp mot vedtektene. Leder av StOr kommer til å ta 

studentparlamentet gjennom økonomireglementet.  

 

Based on a discussion case at the Parliamentary meeting 11.05.18, The Executive Committee 

has together with Control and Quality Committe, and with input from our accountant, revised 

the Financial Rules. Today’s Financial Rules and revised Financial Rules are enclosed. AU 

and KK  have emphasized the structure, removal of repetitions and seen it in accordance to 

the statuettes. The President will guide the Parliament through the Financial Rules. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 
1. Studentparlamentet vedtar revidert økonomireglement som et helhetlig endringsforslag 

2. Studentparlamentet vedtar revidert økonomireglement med separat votering over paragraf for paragraf.  

3. Studentparlamentet vedtar revidert økonomireglement med separat votering med endringsforslag fra 

studentparlamentet.  

Sak / Case: 34/18 Økonomireglement /Economic Rules 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: -34-18-1 «Dagens Økonomireglement» / 

Economic Rules 

34-18-2 «Revidert Økonomireglement» / 

Revised Economic Rules 
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Bakgrunn / Background 

 

Ved studentparlamentsmøte 11.05.18 skulle det settes av midler til ekstra honorar til Kontroll 

og Kvalitetskomiteen medlemmer ved utførelse av ekstra midlertidig arbeid. Arbeidsutvalget 

finner det problematisk å kunne måle ekstra midlertidig arbeid. Det kan utarbeides en måte å 

måle dette på men Arbeidsutvalget ønsker heller å høyne honoraret istedenfor. Det er mest 

hensiktsmessig å heller høyne honoraret til Kontroll og Kvalitetskomiteen da arbeidsmengden 

i vedtektene er omfattende. Dette kan øke motivasjonen til Kontroll og Kvalitetskomiteen og 

dekker eventuelt ekstra midlertidig arbeid.  

 

At the student parliamentary meeting on 11.05.18, additional funds were to be set aside for 

the Control and Quality Committee members in the event of additional temporary work. The 

Executive Committee finds it difficult to measure additional temporary work. There may be a 

way to measure this, but the Executive Committee wishes to raise the fee instead. It is most 

expedient to raise the fee to the Control and Quality Committee as the workload put forth in 

the statuettes is extensive. This may increase the motivation of the Control and Quality 

Committee and cover additional temporary work. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

• Arbeidsutvalget utarbeider et forslag sammen med regnskapsfører til høynet 

honorar til Kontroll og Kvalitetskomiteen som legges fram til studentparlamentet 

på neste møte.  

 

Sak / Case: 35/18 Honorar til KK 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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• The Executive Comitte prepares a proposal with the accountant for an increased 

honorary fee for the Control and Quality Committee, which will be submitted to 

the Student Parliament at the next meeting. 
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Bakgrunn / Background 

 

Under forrige parlamentsmøte 11.05.18, skulle studentparlamentet oppnevne arbeidsgrupper. 

Dette gjelder både arbeidsgruppe for større Tappetårnet og med Arbeidsutvalgets 

stillingsbeskrivelser. Det kom fram at det ikke var rom for å hente inn eksterne til StOr sine 

arbeidsgrupper og ble med det ytret et ønske fra studentparlamentet om at dette skulle være en 

mulighet. Derfor foreslår vi i Arbeidsutvalget å endre vedtektene for å kunne gjøre dette 

mulig. 

 

 

At the previous parliamentary meeting on 11.05.18, the Student Parliament should have 

appoint working groups. This applies to both the working group for a larger Tappetårnet and 

the Executive Committee’s job descriptions. It was revealed that there was no room for 

having external members to StOr's workgroups and there was therefore expressed a wish of 

the Student Parliament that this should be an opportunity. Therefore, we propose in the 

Executive Committee to amend the articles of the statuette in order to make this possible. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

• Legge til nytt punkt i vedtektene under §3.3, Valgbarhet på linje 57:  

o ‘’Medlemmer til utvalg og komiteer satt ned av studentparlamentet eller 

arbeidsutvalget kan velges utenom semesterregistrerte studenter dersom 

studentparlamentet eller arbeidsutvalget ser det hensiktsmessig”. 

• Add a new point in the statuettes under §3.3, Valgbarhet on line 57 

 

 

 

 

Sak / Case:  49/18 Endring i vedtektene 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for læringsmiljø/ Vice President 

for Learning Enviorment 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Bakgrunn / Background 

 

Etter vedtak fattet i Studentparlamentet 20.03.2018 ble det med overveldende flertall vedtatt 

at studentparlamentet skal velge en arbeidsgruppe opp mot valget av nytt Arbiedsutvalg for 

året 2019/2020. På bakgrunn av dette skal det opprettes en arbeidsgruppe for gjennomgang av 

Arbeidsutvalget i StOr sine stillingsbeskrivelser for 2019/2020. Etter vedtak fattet 11.05.2018 

skal arbeidsgruppen bestå av en representant fra hver liste, og inntil 3 eksterne medlemmer. 

 

After resolution by the Student Parliament on March 20th 2018, an overwhelming majority 

agreed that the Student Parliament should elect a working group towards the election of a new 

Executive Committee for the year 2019/2020. Based on this a working group shall be 

established to review the Executive Committee’s job Description. After resolution by the 

Student Parliament on May 10th 2018 the working group shall consist of one member from 

each of the lists in the Student Parliament, and up to three external members. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

• Studentparlamentet velger en arbeidsgruppe opp mot valget av nytt Arbeidsutvalg 

for året 2019/2020.  

• Nestleder for læringsmiljø fungerer som sekretær og Arbeidsutvalgets representant 

i arbeidsgruppen. 

• Student Parliament chooses a work group against the election of the new Executive 

Committee for the year 2019/2020 

• Vice president of Learning Environment works as the secretary and the Executive 

Committee’s representative in the group. 

Sak / Case: 41/18 Stillingsbeskrivelser 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for læringsmiljø / Vice 

President for Learning Environment 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Bakgrunn / Background 

 

Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 11.05.2018 ble det vedtatt at Arbeidsutvalget skal 

utarbeide et forslag for å bedre dagens situasjon med kolliderende eksamener til neste 

ordinære Studentparlamentsmøte. På bakgrunn av dette kommer Arbeidsutvalget med et 

forslag om å løfte problemstillingen ved neste møte i Utdanningsutvalget og foreslå en 

endring i eksamensreglementet som muliggjør studenter å ta kontinuasjonseksamen i en av de 

kolliderende eksamener, dersom den likevel må avholdes for studenter som har faget som en 

del av studieprogrammet sitt.  

 

Following a decision by the Student Parliament on 11.05.2018, it was decided that the 

Executive Committee should prepare a proposal to improve the current situation of colliding 

exams to the next ordinary Student Parliamentary meeting. Based on that decision, the 

Executive Committee proposes to raise the issue at the next meeting of  Utdanningsutvalget 

(UU). We wish to propose a change in the examination regulations that enables students to 

take a continuation exam for one of the colliding exams, if it is to be held anyway for students 

who have the subject as a part of their ordinary study program.                

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Nestleder for utdanning legger frem sak om kolliderende eksamener for 

Utdanningsutvalget ved neste møte.   

• Vice president of Education raises the issue of colliding exams at the next meeting 

of Utdanningsutvalget (UU) 

Sak / Case: 42/18 Kolliderende eksamener 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for utdanning / Vice President 

for Education 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Bakgrunn / Background 

‘’Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 14.02.2018 ble det vedtatt at Studentparlamentet 

skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for forbedringer og utvidelse av 

Tappetårnet eller muligheten for ny studentbar på campus. Arbeidsgruppens rammer og 

mandat ble av Studentparlamentet ytterligere vedtatt: 

• Arbeidsgruppen bør bestå av minst en fra Tappetårnets arbeidsutvalget og en fra 

driftsavdelingen til Universitet i Stavanger. 

• Arbeidsgruppen bør se på hvordan man bedre kan utnytte Tappetårnet med tanke 

på kapasitet og utforming. 

• Arbeidsgruppen bør sette kortsiktige mål (innen 1 år) og langsiktig mål (3-5 år) for 

forbedringer, utvidelse eller ny lokale for studentbar på campus. 

• Arbeidsgruppen bør sammenligne dagens situasjon i Stavanger med andre 

sammenlignbare byer. 

• Arbeidsgruppen bør se på muligheter til å utvide åpningstider og se på muligheten 

til å legge til rette for ulike aktiviteter i studentbaren. 

• Arbeidsgruppen bør ledes av leder eller en av nestlederne i StOr. 

• Arbeidsgruppen rapporterer til studentparlamentet. 

Slik overnevnte rammer og mandat belyser, bør arbeidsgruppen ledes av leder eller en av 

nestlederen i StOr. Dersom leder eller en av nestlederne i StOr skal lede en slik 

arbeidsgruppe, må Studentparlamentet først nedsette en slik arbeidsgruppe da 

Studentparlamentet vedtok at dette skulle gjøres av Studentparlamentet selv. Da 

Arbeidsutvalget i StOr ikke har mottatt forslag om arbeidsgruppe, ei heller en sak som 

fremmer en slik arbeidsgruppe, ønsker Nestleder for Læringsmiljø med dette å fremme saken 

Sak / Case: 43/18 Arbeidsgruppe for større 

Tappetårn 

Saksbehandler / Executive officer: Nestleder for læringsmiljø / Vice 

President for Learning Environment 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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på vegne av tidligere fattet vedtak og refererer til saksfremlegg fra 11.05.2018. 

 

Etter vedtak gjort i studentparlamentet 11.05.2018 skal denne arbeidsgruppen nedsettes på 

neste ordinære parlamentsmøte.  

 

By decision of the Student Parliament on 14.02.2018 it was decided that the Student 

Parliament shall set up a working group to look at the possibility of improvement and 

expansion of Tappetårnet or the possibility of a new student bar on campus. The Student 

Parliament further adopted the workgroup’s frame and mandate:  

• The working group should consist of at least one from the Tappetårnet, and 

one from drift of the University of Stavanger. 

• The working group should look at how to better utilize the Tappetårnet in 

terms of capacity and design. 

• The working group should set short-term goals (within 1 year) and long-term 

goals (3-5 years) for improvements, expansion or new premises for a student 

bar on campus. 

• The working group should compare the current situation in Stavanger with 

other comparable cities. 

• The working group should look at opportunities to expand opening hours and 

look at the opportunity to facilitate various activities in the student bar. 

• The President or one of the Vice presidents of StOr should lead the working 

group. 

• The working group reports to the Student parliament. 

As the above framework and mandate highlight, the President or one of the Vice presidents of 

StOr should head the working group. If the President or one of the Vice presidents of StOr is 

to lead such a working group, the Student Parliament must first set up such a working group 

The Student Parliament decided that the Student Parliament itself should do this. Since The 

Executive Committee of StOr has not received a proposal for a working group, nor a case that 

promotes such a working group, the Vice president of Learning Environment wishes to 

promote this matter on behalf of a previously resolved decision and referring to case file from 

11.05.2018. 
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Following a decision made by the Student Parliament on 11.05.2018, this working group will 

be put forth at the next ordinary parliamentary meeting. 

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

 

• Studentparlamentet nedsetter en arbeidsgruppe på bakgrunn av informasjonen gitt i 

saksfremlegget.  

• Nestleder for læringsmiljø leder Arbeidsgruppen.  

• Student Parliament elects a work group on the premise of information given in the 

case that has been put forward.  

• Vice president of Learning Environment heads the work group.  
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Bakgrunn / Background 

 

Leder og Faddersjef orienterer på studentparlamentsmøtet. 

 

President and Chief of Fadder present an orientation at the Student Parliamentary meeting.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet tar sak til orientering 

• Student Parliament takes case for orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak / Case: 44/18 Fullmakt til neste ordinære 

studentparlamentsmøte 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Bakgrunn / Background 

 

Under Studentparlamentsmøtet den 11. mai 2018 under sak 38/18 Revidering av vedtekter ble 

følgende forslag fremmet og vedtatt: 

 

(Utdrag fra protokoll) 

"Forslag 71 

Forslagsstiller: Christian Pettersen 

Endringsforslag linje 329-331: 

9.4 (1) Studentparlamentet godkjenner Fadders budsjett på det første studentparlamentsmøtet i 

høstsemesteret. 

Vedtatt" 

 

Tilsvarende linjenummer i de nye vedtektene er 299. 

 

 

I punkt 5.4Studentparlamentet skal, (2) vedta på linje 199 i vedtektene står det følgende: "b. 

Fadder sitt budsjett på det siste Studentparlamentsmøte i høstsemesteret". 

 

 

Ordet "første" er brukt på linje 299 og ordet "siste" er brukt på linje 199. Første og siste er 

motstridende, og Kontroll- og Kvalitetskomiteen ønsker derfor å åpne for behandling av disse 

to linjene i vedtektene.  

 

Sak / Case: 50/18 Vedtektsstridig 

Saksbehandler / Executive officer: Kontroll- og Kvalitetskomiteen / Control 

and Quality Committee 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Videre står det følgende i Valgreglementet under punkt 1.2 Vervs periode, faddersjef: "01. 

oktober-30. september det påfølgende året". Vi mener at en ikke kan kreve at faddersjef skal 

legge frem et budsjett for Studentparlamentet, før faddersjef har trådd inn i sitt verv. Dersom 

Studentparlamentet ønsker å benytte "første" på linje 199 og 299 i vedtektene, mener vi at 

denne delen av valgreglementet bør revideres.     

 

 

Forslag til vedtak 

1. Studentparlamentet åpner for behandling av linje 199 og 299 i vedtektene 

 
2.  

a) Studentparlamentet endrer linje 299 i vedtektene, slik at setningen lyder 

«Studentparlamentet godkjenner Fadders budsjett på det siste studentparlamentsmøtet 

i høstsemesteret og revidert budsjett i løpet av vårsemesteret.» 

 

eller 

 

b) Studentparlamentet endrer linje 199 i vedtektene, slik at setningen lyder «Fadder 

sitt budsjett på det siste Studentparlamentsmøte i høstsemesteret».  

c) Studentparlamentet behandler punkt 1.2 Vervs periode, faddersjef i 

valgreglementet. 

d) Studentparlamentet endrer setningen «01. oktober-30. september» til «offisiell 

semesterstart-30. september det påfølgende året». 
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Bakgrunn / Background 

 

Leder orienterer på studentparlamentsmøtet.  

 

President presents an orientation at the Parliamentary meeting.  

 

Forslag til vedtak / Proposed motion 

• Studentparlamentet velger forslag til vedtak.  

• Student Parliament chooses a proposed motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak / Case: 51/18 Nestleder for Utdanning / Vice 

President for Education 

Saksbehandler / Executive officer: Leder / President 

Vedlegg / Attachments: Ingen / None 
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Eventuelt / Other 

 

Møteevaluering / Meeting Evaluation 
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