
INNKALLING STUDENTPARLAMENTET 

 

  

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet  

Dato: 26.02.20   Sted: AR T-401     Tid: 16.00-21.30 

   

 

Saksliste : 

00/20 Faste punkter på dagsorden 30 min 

00/20 Mat  30 min 

01/20 Møteplan  15 min  

02/20 Forretningsorden  10 min 

03/20 Valg av valgkomite  10 min 

04/20 Strategi kapittel 2 - Studiekvalitet vs Effektivitet  30 min 

00/20 Pause  10 min 

05/20 Strategi kapittel 3 – Forskning og formidling  30 min 

06/20 UiS Delegasjon LM NSO 15 min 

07/20 Halvårig regnskapsrapport  15 min 

08/20 Valgrapport  20 min 

09/20 40 kroners ordningen  20 min 

00/20 Pause  10 min 

10/20 Faddervedtekter på høring  20 min 

11/20 Oppretting av arbeidsgruppe for oppussing av Tappetårnets lokaler 15 min 

12/20  Resolusjon – Vannstasjoner der studentene er  15 min 

13/20 Resolusjon – Lavterskeltilbud innen Psykisk helse  15 min 

 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger  

Joachim Børlie, Mahnoor Raja og Philip Lundberg Jamissen.  
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 Konstituering 

Valg av møteleder og referent.  

Foreslått: Magne Bartlett og Jakob Ruus foreslås som ordstyrer. 

 

Godkjenning av innkalling.  

Godkjennes med eventuelle merknader som fremkommer i møtet 

 

Melding av saker under ‘’eventuelt’’.  

 

Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes.  

 

Godkjenning av saksliste.  

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.  

Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning. 

 

Orienteringssaker.  

  

  

• Arbeidsutvalget i StOr   

  

• Universitetsstyrerepresentantene  

  

• Nasjonal studentorganisasjon (NSO)  

  

• Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr  

  

• Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)  

  

• Velferdstinget i Stavanger (VT)  

  

• Fadder   
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Sak 01/20 Møteplan  

Saksbehandler Nestleder for Læringsmiljø 

Vedlegg  Ingen 

 

Bakgrunn 

AU har foreslått følgende møteplan for Studentparlamentet, våren 2020:  

 

Første møte:  Onsdag  26.februar  

Andre møte:  Tirsdag  31. mars 

Tredje møte: Onsdag  29. April  

Valgmøte:  Fredag  15. Mai 

 

Bakgrunnen for de valgte tidspunktene er at AU har en hektisk hverdag og at det i flere tilfeller er 

utfordrende for AU å kunne stille på møtene, og å ha tid til å forberede og innstille på sakene til 

Studentparlamentet.  

 

Forslag til vedtak:  

Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplanen.  
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Sak 02/20 Forretningsorden 

Saksbehandler   Nestleder for Utdanning 

Vedlegg  Forretningsorden gjeldene av 16 februar 

2019 

Forslag til revidert forretningsorden 

  

  

Bakgrunn  

Av vedtektene kapittel 5.1, tredje ledd, skal forretningsorden behandles på det første møtet på 

vårsemesteret. Nestleder for Utdanning har hatt det ansvaret i år. Det foreligger ikke mange 

endringer i innholdet, men oppsettet er endret fra i fjor. Dette er for at styringsdokumentene 

skal ha et likt oppsett og for å gjøre det enklere å finne frem i dokumentene. 

Endringer i innhold: 

1. §1 og §3 er fjernet, da det står beskrevet i vedtektene. 

2. §7: Endret til §2.3. Endret til “Krav om å få protokolltilførsel må framsettes før neste sak tas 

opp, og skal utformes før møtets avslutning.” Dette er vanlig, og finnes blant annet i 

Universtitetsstyret sin forretningsorden. 

3. §11: Endret til §3.2. Det er lagt til “til” mellom “leveres” og “møteleder” 

4. §13: Endret til §3.4. “Innlegget” er endret til “Saksopplysning” 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar revidert forretningsorden som et helhetlig endringsforslag. 
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Sak 03/20 Valg av Valgkomite 

Saksbehandler   Leder  

Vedlegg  Ingen 

  

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.  

 

Ifølge 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. 

 

Forslag til vedtak 

1). Studentparlamentet velger Christian Hjelle som leder av valgkomiteen.  

2). Studentparlamentet velger Alva Amalie Eide og Amalie Skaiå Larsen som medlemmer av 

valgkomiteen.   
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Sak 04/20 Strategi - Studiekvalitet vs Effektivitet 

 

Saksbehandler   Leder  

Vedlegg  Studiekvalitet vs Effektivitet 

Studentenes Strategi for UiS 2025 

  

 

Bakgrunn   

Arbeidsutvalget presenterer her andre kapittel i Studentenes strategi 2025. Kapittelet er skrevet 

på bakgrunn av den strategien vi har nå, og de innspillene som kom fra studentparlamentet på 

forrige møte. 

 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar andre kapittel av den vedlagte strategien.  
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Sak 05/20 Strategi - Høring Kapittel 3 – Forskning og 

formidling   

 

Saksbehandler   Leder  

Vedlegg   Studentenes Strategi for 2025 – Kapittel 

om forskning og formidling 

  

Bakgrunn 

Som vedtatt av parlamentet i handlingsplanen 2019/2020 skal ‘’Studentenes strategi 2025 revideres i løpet av 

det kommende året. Parlamentet bestemte den 09.10.19 hvordan dette skal gjøres, og derfor kommer tredje 

kapittel på høring til dette møtet.  

Mye har skjedd siden dette dokumentet ble skrevet i 2012, og arbeidsutvalget ønsker derfor innspill på hva 

parlamentet mener et slikt kapittel skal inneholde.Kapittelets navn i den gamle strategien gjør seg, og godt 

abreidsutvalget ønsker å videreføre dette slik at det blir ‘’Forskning og formidling 2030’’. Arbeidsutvalget 

ønsker at at parlamentet skal ha tenkt igjennom disse spørsmålene til debatten om kapittelet: 

  

 Hva slags fagområder skal UiS forske på i tiden fremover? 

 Hva synes studentparlamentet om oppdragsforskning gjort av UiS for eksterne aktører for eksempel i 

næringslivet?  

 Skal UiS fokusere på grunnforskning, anvendt forskning eller en kombinasjon? 

 Hvordan ønsker studentparlamentet at studentene blir involvert i forskningsaktivitetene ved UiS? 

 Hvordan stiller studentparlamentet seg til Open Access? (https://www.openaccess.no/) 

 Hvordan skal UiS jobbe for mer innovasjon blant ansatte og studenter? 

 

 

Forslag til vedtak 

Ingen vedtak i denne saken.  

 

 

  

https://www.openaccess.no/
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Sak 06/20 Delegasjon LM NSO 

Saksbehandler   Leder,  

presentert av Nestleder for læringsmiljø 

Vedlegg  Ingen 

 

Bakgrunn 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) avholder sitt Landsmøte (LM) i Tønsberg 17-19.april , og UiS har fått tildelt 

en delegasjon på 8 delegater. Fristen for å sende inn delegasjonslisten er 6.mars. 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 Nestleder for læringsmiljø som delegat. 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet velger:  

 Delegasjonsleder: Phillip Jamissen  

 Delegater (8 stk): Mahnoor Raja og seks andre personer 

 Vara: 
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Sak 07/20 Halvårlig økonomirapport for StOr 

Saksbehandler   Organisasjonskonsulent  

Vedlegg  Regnskapsrapport 2019 StOr 

Regnskapsrapport 2019 Fadder 

  

Den økonomiske situasjonen for organisasjonen er god. Dette gjelder både Fadder og StOr samlet.   

Stor er forventet å gå med et overskudd på 241 000 kroner, mens Fadder ligger an til et overskudd på 

om lag 260 000 kroner. Men vi ikke i mål med regnskapet helt enda, så det kan komme mindre 

justeringer. Vi har heller ikke mottatt tilskudd fra UiS enda, men dette kommer sannsynligvis innen 

kort tid. Når det er sagt så traff vi godt med vårt estimat av tilskuddet fra UiS, som gjør at vi ikke må 

gjøre negative revideringer i budsjettet.  

 

De store budsjettpostene man går i pluss på er tre budsjettposter som henger delvis sammen. Det 

gjelder «Kurs, konferanse og møtevirksomhet» og «AU». Her har vi vært for sparsommelige det siste 

året. Det bør etter AUs mening satses i større grad på overlapp, for å satse på opplæring og 

kompetanseoverføring fra år til år. Dette er særs viktig for å sikre at AU får nødvendig opplæring så 

tidlig i perioden som mulig, da det som nytt AU tar lang tid før man er komfortabel med å jobbe med 

saker på vegne av studentdemokratiet i møte med erfarne universitetsansatte, politikere og lignende. I 

tillegg bør det i større grad prioriteres å bruke ressurser på sosiale ting internt i AU, for å sikre et godt 

og produktivt arbeidsmiljø. I tillegg så er det nødvendig å legge til rette for uformelle møtearenaer 

med samarbeidspartnere i større grad enn man har gjort i 2019.  

 

En annen post som går stort i pluss er «Sosiale aktiviteter». Her ligger det en del inntekter fra 

studentorganisasjoner/linjeforeninger inne i posten, som gjør at vi egentlig er ca. på budsjett. Når det 

er sagt så kommer vi sannsynligvis ikke til å gjøre sommerfesten til et spleiselag igjen, men heller 

forsøke å dekke den fullstendig over eget budsjett. Det kan kreve at vi legger opp til en økning på 

denne posten ved revidert budsjett, da vi risikerer å bruke opp majoriteten av budsjettposten på 

vårparten. Det tas gjerne imot signaler på hva parlamentet tenker om dette.  

 

Reiseutgiftene står faktisk negativt i resultatet, men dette skyldes at vi per 03.02.20 ikke har fått 

refundert to reiser som utgjør om lag 23 000 kroner. Dette gjelder for reiser i regi av UiS. Når disse 

kommer, vil vi treffe ganske godt på budsjettet.  

 

Avslutningsvis så er det en del egenkapital som over flere år ikke har blitt inkludert i revidert budsjett. 

Dette har vært en vanlig praksis over lengre tid, som absolutt bør rettes på i 2020. I praksis betyr dette 

at det kommer mer enn 241 000 kroner inn i budsjettet ved revidering på siste møte på vårsemesteret. 

Dette er naturlig at blir en sak til revideringen av budsjettet på siste møte.   

 

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet tar rapporten til orientering. 
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Sak 08/20 Valgrapport  

Saksbehandler   Nestleder for læringsmiljø 

Vedlegg  Rapport Studentvalget 2019 

  

Bakgrunn 

Det er blitt utarbeidet en valgrapport for Studentparlamentsvalget 2019 

 

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet tar valgrapporten til orientering.  
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Sak 09/20 Diskusjonssak - 40 kroners ordningen 

Saksbehandler   Leder  

Vedlegg  Ingen 

  

Denne saken gjelder 40 kroners ordningen, som må tas opp for andre gang fordi AU har blitt 

informert om at vedtaket fra parlamentet ikke er lovlig. StOr har derfor hatt dialog med 

Kunnskapsdepartementet, for å få en avklaring på hvordan man skal tolke Studentsamskipnadslovens 

ordlyd, som omhandler denne saken. Vi fikk svar 29.01.20 men trengte videre avklaring, og fikk 

derfor hjelp fra en jurist i utdanningsavdelingen på UiS. Utfordringen i denne saken ligger i ordet 

“studentbasert”, og konklusjonen er at vi ikke kan donere penger til UNICEF prosjektet Makani My 

Space direkte. 

 

 

Når det er sagt så oppfyller UNICEF de andre kriteriene, utfordringen er at det ikke er studentbasert. 

Studentene skal ha stor innflytelse for at dette skal kunne kalles studentbasert.  

  

Au har derfor tatt kontakt med andre studentdemokratier og har funnet at andre donerer til enten SAIH 

eller har egne studentbaserte hjelpeorganisasjoner (NHH Aid, BI Aid) hvor studentene kan donere til 

prosjekter de velger selv.  

  

StOr respekterer vedtaket til studentparlamentet, men har kommet med følgende alternativene som vi 

ønsker signaler på før vi tar opp saken på ny til neste møte: 

  

1. Starte opp UiS Aid, som tidligere var en organisasjon ved UiS. Dette krever at StOr finner 

kandidater til styret som kan ta ansvar for distribusjonen av disse midlene. 

 

2. Donere 40kr til SAIH  

 

 

 

Forslag til vedtak 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  
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Sak 10/20 Høring av vedtekter til Fadder 

Saksbehandler   Nestleder for Utdanning 

Vedlegg  Vedtekter fadder som egen organisasjon 

vedtatt av SP 24.04.19 

Forslag til vedtekter for fadder som egen 

organisasjon 

Forslag til vedtekter for StOr når fadder 

blir egen organisasjon 

 

  

Bakgrunn 

 

Diskusjonspunkter (Vedlegg: Forslag til vedtekter for fadder som egen organisasjon) 

 3.3, bokstav b: Legge til en frist for fadderutvalget til å velge de resterende i 

fadderstyret. 

 5.2: Legge til et avsnitt som henviser til styringsdokumentene til StOr om 

studentparlamentet. 

 5.2, andre ledd, bokstav c: “juridisk bindende” er ment som avtaler som strekker seg 

utover den tiden det fadderstyret som inngår avtalen. Det kommer ikke bra nok frem i 

vedtektene. 

 5.5, første ledd: Endre Fadderutvalget til Fadderstyret. Dette er for at parlamentet kan 

avsette medlemmer i hele Fadderstyret, ikke bare i Fadderutvalget. 

 Skal StOr stå for alle utgiftene knyttet til studentparlamentet (organisasjonsseminar, 

møtemat osv.)? 

 

Andre endringer er strøket over hvis det er fjernet eller i rød skrift hvis det er lagt til. 

 

Endringene i StOr sine vedtekter er til orientering, og vil ikke bli vedtatt før på samme møte som 

Fadder konstitueres som en egen organisasjon. 

 

Forslag til vedtak 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 
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Sak 11/20   Oppretting arbeidsgruppe for oppussing av 

Tappetårnets lokaler 

Saksbehandler   Liberalmoderat presenterer saken  

Vedlegg  Ingen 

  

Bakgrunn 

LiberalModerat Liste i samarbeid med daglig leder fra Tappetårnet ønsker å oppnevne en 

arbeidsgruppe som skal arbeide mot oppussing av Tappetårnets lokaler.  

 

Arbeidsgruppen skal lage en rapport som skal fremlegges på semesterets siste parlamentsmøte, samt 

Tappetårnets generalforsamling.  

 

Rapporten skal inneholde:  

 Forslag til anskaffelse av midler i form av økonomisk støtte.  

 Se på mulighetene for eventuelle sponsorer.  

 Legge frem en prosjektskisse for oppussingen med prisoverslag. 

 

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

 5 representanter fra parlamentet – gjerne en fra hver liste.  

 Styreleder og dagligleder fra Tappetårnet. I tillegg kan Styreleder  

og dagligleder oppnevne to representanter til.  

 Studentorganisasjonens organisasjonskonsulent. 
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Sak 12/20   Vannstasjoner  

Saksbehandler   Liberalmoderat presenterer saken   

Vedlegg  Resolusjon – Vannstasjoner der studentene er  

 

Bakgrunn:  

LiberalModerat liste har foreslått en resolusjon om vannstasjoner.  
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Sak 13/20   Lavterskeltilbuds innen psykisk helse  

Saksbehandler   Liberalmoderat presenterer saken  

Vedlegg  Resolusjon – Lavterskeltilbud innen psykisk helse  

 

Bakgrunn 

LiberalModerat liste har foreslått en resolusjon om lavterskeltilbud innen psykisk helse.  

 

 

 

 

 


