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Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger  

   

   

   

Protokoll Studentparlamentsmøte 14.10.2020   

  

   

  

  

  

   

Til stede fra studentparlamentet  

Helene Gibbs, Vetle Torstensbø, Andreas Sveen, Kine Hagen, Winusan Wijayaseelan, Kenneth Le, 

Hamse Awale, Shahzib Shaban, Kyrre Dalsbø (vara), John Lomeland, Lawrence Dean Mulbah,  

Ana Wasermann, Hans Herrera, John Sigvard Njau, Gunnar Halvorsen. 

 

  

Til stede på bakbenk   

Emilie Christensen, Magne Bartlett, Simen Ekeberg, Philip Lundberg Jamissen, Eira Aas Eide, 

Simen Ekeberg, Martin Solheim, Sara Bianca Beitz, Mikael Johnsen, Sander Thomassen, Even 

Hallås, Arve Kristiansen   

 

 

  

15 stemmeberettigede på møtet   
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Saksliste  

00/20  Faste punkter på dagsorden  10 min  

56/20  UiS Bistand Vedtekter  10 min  

57/20  UiS Bistand Vervbeskrivelser  10 min  

58/20  Vedtekter Fadder  10 min  

59/20  Vedtekter StOr  10 min  

60/20  Valgreglement StOr  10 min  

00/20  Pause   15 min  

61/20  Strategi kapittel 3  15 min  

62/20  Strategi kapittel 4 høring  30 min  

63/20  Support from UiS to International Students  15 min  

64/20  Follow up for case 34/20  15 min  

00/20  Pause  15 min  

65/20  Lack of appreciation toward new and old International Students  20 min  

66/20  Resolusjon om å knytte kontakt mellom studiene og arbeidslivet.  15 min  

67/20  Valg av styret til UiS Bistand  20 min  

00/20  Eventuelt    05 min  

00/20  Møteevaluering    05 min  

 

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Estimated time can deviate from case to case  

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger  

  

Philip Lundberg Jamissen  Eira Aas Eide  Simen Hagen Ekeberg  

Leder  Nestleder for læringsmiljø  Nestleder for utdanning  
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  Konstituering  

  

Valg av møteleder, bisitter og tellekorps   

Arbeidsutvalget foreslår:  

- Møteleder: Magne Bartlett  

- Tellekorps: Kontroll og kvalitetskomiteen 

  

Godkjenning av innkalling.   

Godkjennes med eventuelle merknader som kommer frem 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.   

  

    

Forslag til vedtak:  

Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de 

endringer som måtte fremkomme i møtet.    

 

Enstemmig vedtatt uten merknader.  
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Sak 56/20  UiS Bistand Vedtekter  

Saksbehandler  Nestleder for utdanning  

Vedlegg   UiS Bistand - Vedtekter  

    

    

Bakgrunn  

  

20 kr-ordningen er en ordning der studentene ved UiS kan velge om de vil gi 40 kroner av sin 

semesteravgift til en humanitær organisasjon eller et humanitært formål vedtatt av  

Studentparlamentet. Hvem som mottar bistandssummen, har variert fra år til år. I senere år har støtten 

blitt fordelt mellom SAIH og Unicef.   

  

Bistandssummen skal tildeles en humanitær organisasjon eller et humanitært formål. På 

studentparlamentsmøtet 27.11.2019 ble det vedtatt at all bistand skal gå til Unicef, og ikke SAIH. I 

senere tid har det derimot kommet fram at vedtaket ikke er lovlig, noe som ble meddelt med 

studentparlamentet 26.02.2020. Dette er fordi bistandssummen som skal fordeles er studentbasert, og 

det er derfor ikke mulig å donere penger direkte fra UiS til UNICEF.   

  

På bakgrunn av dette har det derfor blitt besluttet å opprette en studentbasert hjelpeorganisasjon her 

på UiS, hvor studentene kan donere til prosjekter de velger selv. Dette blir en slags relansering av 

UiS Aid, som tidligere var en organisasjon ved UiS.  

  

  

Forslag til vedtak   

 

1. Studentparlamentet vedtar at UiS Bistand opprettes som egen organisasjon i oktober 2020 

2. Studentparlamentet vedtar vedtektene til UiS Bistand  

 

Enstemmig på begge punkter.    
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 Sak 57/20     UiS Bistand - Vervbeskrivelser  

Saksbehandler  Nestleder for utdanning  

Vedlegg   UiS Bistand - Vervbeskrivelser  

    

    

Bakgrunn  

  

Den daglige driften av UiS Bistand skal utføres av organisasjonens styremedlemmer.  

Styremedlemmene har ulike verv i organisasjonen. Det er derfor nødvendig med vervbeskrivelser. 

Vervbeskrivelsene skal være en skriftlig kunngjøring som beskriver ansvar og plikter, samt 

organisasjonsmessig plassering.   

  

  

Forslag til vedtak   

 

Studentparlamentet vedtar vervbeskrivelsene til UiS Bistand.  

 

Enstemmig vedtatt 
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 Sak 58/20 Vedtekter Fadder  

Saksbehandler  KK  

Vedlegg   

Vedtekter Fadder vedtatt av parlamentet  

01.09.20  

    

    

Bakgrunn  

  

Sosialdemokratisk liste har sendt inn forslag til å endre vedtektene til Fadder.   

  

  

Angående forslag 2: Sosialdemokratisk liste mener at å begrense fadderstyret til 9 medlemmer vil 

være kontraproduktivt til å kunne lage en velorganisert Fadderuke. Allerede det avtroppende styret 

(2019-2020) hadde opprinnelig 10 medlemmer og var belastet med koronasituasjonen. Universitetet 

kommer bare til å bli større og større med årene, og særlig i en periode hvor Korona fortsatt er en 

trussel, og de organisatoriske utfordringer blir flere vil det bare være produktivt med flere 

medlemmer. Derfor mener sosialdemokratisk liste at det er bedre å kvalitetssikre fadderstyret med et 

minimum antall styremedlemmer istedenfor å legge et lokk på hvor mange man kan ha.  

  

Angående forslag 3 og 4: Sosialdemokratisk liste mener det er viktig med sammenheng innad i 

StOrs organisatoriske dokumenter. På bakgrunn av at stillingstittelene for fadderutvalget er beskrevet 

som “Eventkoordinator” og “Nestleder organisatorisk” istedenfor “Nestleder” og “Organisatorisk 

ansvarlig” i valgreglementet, jf. Kapittel 1.2, første ledd, bokstav e, ønsker sosialdemokratisk liste å 

endre det til tilsvarende i Vedtekter for fadderfestivalen UiS.  

Kommentar fra KK kommer muntlig i møtet.  

Endringsforslag fra Sosialdemokratisk Liste  

1. Endre punkt 3.3 første ledd bokstav b fra «Opptil seks (6) frivillige som velges av Fadderutvalget 

senest 1. november» til «Minimum fem (5) frivillige som velges av fadderutvalget senest 1.  

november».   

2. Endre punkt 3.2 bokstav b fra «Nestleder» til «Eventkoordinator».  
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3. Endre punkt 3.2 bokstav c fra «Organisatorisk ansvarlig» til «Nestleder organisatorisk».  

  

Endringsforslag fra KK  

1. Endre punkt 3.3 første ledd bokstav b fra «Opptil seks (6) frivillige som velges av Fadderutvalget 

senest 1. november» til «Minimum fem (5) frivillige som velges av fadderutvalget senest 1.  

november».   

2. Endre punkt 3.2 bokstav b fra «Nestleder» til «Nestleder Event».  

3. Endre punkt 3.2 bokstav c fra «Organisatorisk ansvarlig» til «Nestleder Organisatorisk».  

  

Voteringsorden:    

• Forslag 1 stemmes over.  

• Forslag 2 stemmes over. Faller forslag 2 faller saken    

• Forslag 3 stemmes over.  

• Forslag 4 stemmes over hvis forslag 3 faller.  

   

   

Forslag til vedtak  

 

1. Votering mellom endringsforslagene til KK og SosDem.  

2. Åpne Vedtektene til Fadder.   

3. Votering over endringsforslagene i sin helhet.  

4. Votering over endringsforslagene punkt for punkt.  

 

 

Kontrollkomiteens forslag fikk enstemmig tilslutning.  

Enstemmig for å åpne vedtektene.  

Enstemmig vedtak av helheten.  

Forslag 4 falt som følge av vedtatt punkt 3.  
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 Sak59/20     Vedtekter StOr  

Saksbehandler  KK  

Vedlegg   Vedtekter StOr  

    

    

Bakgrunn  

  

Sosialdemokratisk liste har kommet med endringsforslag til vedtektene  

  

Sosialdemokratisk liste mener det er lite hensiktsmessig å nekte medlemmer av Arbeidsutvalget å 

tiltre studentparlamentet eller stillingen som organisasjonskonsulent i 2 år etter endt arbeidsperiode. 

For å sikre at kompetansen og forståelsen av studentmiljøet, arbeidsutvalget og andre 

studentorganisasjoners virkemåte og organisatoriske sammensetning er høyest mulig i 

studentparlamentet og i organisasjonskonsulent vervet kan det være meget profitabelt å ha med 

tidligere medlemmer av Arbeidsutvalget. Utover dette vil en sperretid på 2 år for studenter flest 

utgjøre nærmere (om ikke mer) enn halve perioden de er studenter ved UiS. Sosialdemokratisk liste, 

mener derfor at stor kompetanse, erfaring og kunnskap går tapt i Studentparlamentet gjennom denne 

bestemmelsen.  

Kommentar fra KK kommer muntlig i møtet.  

Endringsforslag fra Sosialdemokratisk Liste 1. 

Fjerne §6.1, femte ledd fra vedtektene.  

Endringsforslag fra KK  

1. Endre §6.1. femte ledd i vedtektene fra «Medlemmer av Arbeidsutvalget må vente minst 2 

år før de trer ut av sitt verv til de kan stille på valgliste til Studentparlamentet eller inneha 

stillingen som organisasjonskonsulent.» til «Medlemmer av Arbeidsutvalget må vente  

minst ett (1) år før de trer ut av sitt verv til de kan stille på valgliste til Studentparlamentet 

eller inneha stillingen som organisasjonskonsulent.»  
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Voteringsorden:    

• Forslag 1 stemmes over.  

• Forslag 2 stemmes over. Faller forslag 2 faller saken    

• Forslag 3 stemmes over.  

  

   

Forslag til vedtak  

 

1. Votering mellom endringsforslagene til KK og SosDem.  

2. Åpne Vedtektene til StOr.   

3. Votering over endringsforslaget.  

 

Forslaget fra Sosialdemokratisk liste fikk flertall.  

Vedtektene ble åpnet enstemmig.  

Helhetlig endringsforslag fra Sosialdemokratisk liste vedtatt enstemmig.  
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 Sak 60/20     Valgreglement StOr  

Saksbehandler  KK  

Vedlegg   Valgreglement StOr  

    

Sosialdemokratisk liste har kommet med endringsforslag til valgreglementet  

  

Bakgrunn  

Det står ingen steder i valgreglementet, eller ikke i StOr´s vedtekter når valgkomiteen skal 

gjennomføre utlysning, og innstilling. Men det er derimot kjent praksis at valgkomiteen skal innstille 

kandidater til det siste møtet i studentparlamentet på våren, og det siste på høstsemesteret. Deres 

oppgaver er beskrevet i StOr´s vedtekter, hvor det kun nevnes at Valgkomiteens innstilling og 

begrunnelse, skal sendes ut senest 7 kalenderdatoer før Studentparlamentsmøte. Jf. Kapittel 10 – 

Valgkomité  

Det er derimot ønskelig at det tydeliggjøres i valgreglement når valgkomiteen skal innstille på 

følgende verv:   

– Leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø i StOr.  

– To medlemmer til kontroll- og kvalitetskomiteen.  

– To UiS-styrerepresentanter (og to varaer).  

–Faddersjef, nestleder organisatorisk og eventkoordinator.   

Det er ønskelig med et nytt underkapittel i Valgreglementet som fastsetter når innstillingen(e) skal 

presenteres for studentparlamentet.  

 1.4 Gjennomføring av valg   

(1) Valgkomiteen skal på det siste studentparlamentsmøtet på våren innstille på kandidater til 

Arbeidsutvalget, UiS-styret og Fadderstyrets 3 navngitte stillinger.  

(2) Valgkomiteen skal på det siste studentparlamentsmøtet på høsten innstille kandidater til 

Kontroll- og kvalitetskomiteen.  
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(3) Valgkomiteen skal utlyse, og rekruttere kandidater i rimelig tid, slik at valgkomiteens 

innstilling og begrunnelse kan sendes ut senest 7 kalenderdatoer før Studentparlamentsmøtet 

jf. StOrs vedtekter.   

  

Forslag fra Sosialdemokratisk liste:  

1.  Studentparlamentet vedtar nytt underpunkt i valgreglementet 1.4 Gjennomføring av valg   

(1) Valgkomiteen skal på det siste studentparlamentsmøtet på våren innstille på kandidater til 

Arbeidsutvalget, UiS-styret og Fadderstyrets 3 navngitte stillinger.  

(2) Valgkomiteen skal på det siste studentparlamentsmøtet på høsten innstille kandidater til 

Kontroll- og kvalitetskomiteen.  

  

Kommentar fra KK  

KK foreslår å kaste saken, da både første og andre ledd i det foreslåtte forslaget er beskrevet i 

vedtektene.  

 

Voteringsorden:    

Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1 faller saken 

Forslag 2 stemmes over. Faller forslag 2 faller saken    

Forslag 3 stemmes over.  

  

Forslag til vedtak 

1. Forkaste saken.  

2. Åpne Valgreglementet til StOr.  

3. Votering over forslaget fra SosDem.  

 

Saken ble forkastet enstemmig.  
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 Sak 61/20    
Strategi - Kapittel 3 – Forskning og 

formidling  

Saksbehandler  Leder  

Vedlegg   
Strategi - Kapittel 3 – Forskning og 

formidling  

    

    

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 kapittel 3 i strategien. 

 

Enstemmig vedtatt 
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Sak 62/20    
Strategi Høring - Kapittel 4 – Forskning og 

formidling  

Saksbehandler  Leder  

Vedlegg   Studentstrategi 2025  

  

Bakgrunn   

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

Parlamentet bestemte den 09.10.19 hvordan dette skal gjøres, og derfor kommer fjerde og siste 

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 arbeidsutvalget ønsker å videreføre dette 

slik at det blir «UiS sin faglige profil 2030». Arbeidsutvalget ønsker at at parlamentet skal ha tenkt 

igjennom disse spørsmålene til debatten om kapittelet:   

  

• Hva skal UiS være?  

• Hva skal det satses på?  

o Utdanningsvitenskap o Helse/medisin o Teknologi  

o Økonomi og samfunnsfag  

• Prinsipper for faglig utvikling  

• Punktene fra Studentstrategien 2025 o At alle nye studier skal være forskningsbaserte (jmf. 

UH-loven) o At UiS skal basere studier på forskningsmiljøene. o At studiene skal være 

samfunnsrelevante.  

o At studiene skal vise til internasjonalisering  

o At studiene skal være del av en ønsket og planlagt faglig profil o At studiene 

skal kunne befinne seg i skjæringspunkt med andre studier ved institusjonen.  

  

Forslag til vedtak   

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker.  
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Sak 63/20    Support from UiS to International Students  

Saksbehandler  President  

Vedlegg   

Response from Deputy Rector of Education 

to ISU Stavanger  

  

Bakgrunn  

    

Ever since the start of the COVID crisis, the ISU list has been proposing several ways to help UiS 

students, both local and international, to overcome the situation. All but one proposal (lecture 

digitalization) have been rejected, including a direct communication from the Deputy rector of 

education to ISU Stavanger, explaining the position of the university board regarding the 

international student community at UiS. This communication was received last month of May, with a 

general discouraging feeling.   

Among all student organizations, there is a common belief that mental health is crucial to ease the 

effect of there difficult times, however, our community hasn’t experienced a step further towards a 

better help for the students in general.   

During the summer break, ISU was contacted by Bjarte Hoem, who works for the international office 

at the Education Department. He expressed concerns about the international community, but no 

action was implemented. In the last Learning Environment meeting, the university expressed his 

desire of going towards internationalization and showed pride in being part of ECIU, but when it 

comes to stepping forward on this crisis, our community is only the national government’s 

responsibility.  

Our list wants to challenge the Student Parliament in regards to what actions have been done and 

what is coming for our student community, local or international, regarding this crisis that looks like 

is coming back again. For us, it seems that nothing has happened and we haven’t learned from our 

mistakes.   

Forslag til vedtak / Proposed motion   

Ingen forslag til vedtak   



STUDENTPARLAMENTET  

    

    

 

15    

    

Sak 64/20    Follow up for case 34/20  

Saksbehandler  President  

Vedlegg   
Archive: Case 34/2020 on meeting 

10.06.2020  

  

Bakgrunn  

    

ISU List presented the case 34/20 debated on 10. June here in the Student Parliament. The list is aware 

of in some lectures the recording system has been installed, but digitalization is yet far from completely 

implemented. Not to mention that recorded lectures aren’t either uploaded in Canvas.  

Our list would like to request the parliament to ask the University Board (Universitetsstyret) a report 

about the total covered lectures, the main constraints for completing the implementation, and the time 

plan for its execution.  

  

Forslag til vedtak fra ISU 

ISU list proposes to provide information about wether or not lectures are recorded before the 

semester start.  

Enstemmig vedtatt  



STUDENTPARLAMENTET  

    

    

 

16    

    

Sak 65/20    
Lack of appreciation toward new and old 

International Students  

Saksbehandler  President  

Vedlegg     

  

Bakgrunn / Background    

    

International students are growing frustrated over their treatment and often case the lack of respect. 

The international students are a major source of income for this institution and deserve better, both in 

day to day proceedings and bigger aspects. How many in parliament know how much an 

international student pays in deposit to get a student visa?? The answer is: the amount an average 

Norwegian gets from Lånekassen in a full academic year, yet despite this financial contribution (not 

even considering the income from the international programs UiS is in) students still feel 

unwelcomed. This is not a Norway thing, in fact, this is a UiS/Stavanger issue.  

Day to day things include the decency of speaking the language they speak and not expecting 

someone to speak Norwegian on year 1 or 2 of living and studying in the country (particularly with 

an English study program). Some students that come to Stavanger to study have only recently 

learned English! Is this the student parliament for Norwegians at UiS? Are international students 

welcomed to your event? Or better yet, do they feel welcome? Or is your event unintentionally 

excluding international students? Here is one more question for you, do you think international 

exposure is only reserved for exchange students?   

This needs to be brought up among us student representatives, truth is there are many ways we can 

do better, there are many ways we can actually walk the talk of internationalization, and if you are 

not for that cause then don’t advocate for it.  

  

Forslag til vedtak 

 Ingen forslag til vedtak    
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Sak 66/20    
Resolusjon om å knytte kontakt mellom 

studiene og arbeidslivet.  

Saksbehandler  Leder  

Vedlegg   
Resolusjon om å knytte kontakt mellom 

studiene og arbeidslivet  

  

  Bakgrunn  

Sosialdemokratisk liste har sendt inn en resolusjon om å knytte kontakt mellom studiene og 

arbeidslivet.   

Kommentar fra AU:  

AU synes det er en fin resolusjon som konkretiserer en del punkter rund arbeidslivsrelevans i 

studiene. Det er noen punkter som AU mener er unødvendige, da de blant annet er beskrevet i 

kvalitetssystemet som er vedtatt på universitetet eller er vanskelig formulert.  

Endringsforslag fra AU:  

1. Fjerne «mv» på linje 8.  

2. Stryke kulepunkt nr. 3 på linje 57.  

3. Endre underkulepunkt på linje 61 til «Bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk».  

4. Stryke kulepunkt nr. 5 på linje 63.  

  

Voteringsorden:  

• Forslag 1 stemmes over.  

• Forslag 2 stemmes over hvis forslag 1 faller.  

• Forslag 3 stemmes over.  
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Forslag til vedtak  

1. Endringsforslagene fra AU voteres over i sin helhet  

2. Endringsforslagene fra AU voteres over punkt for punkt.  

3. Resolusjonen vedtas med de endringsforslagene som ble vedtatt. 

 

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt med endringene fra arbeidsutvalget.  
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Sak 67/20    Valg av styret til UiS Bistand  

Saksbehandler  Nestleder for utdanning  

Vedlegg     

  

Bakgrunn  

UiS Bistand kan ikke fungere uten ett styre. Som vedtatt tidligere dette møtet skal det velges fire (4) 

personer til styret i UiS Bistand: Leder, nestleder og to styremedlemmer.  

Voteringsorden:  

• Valg.  

• Votering mellom forslag til vedtak 2 og 3.  

• Votering av forslaget som fikk flest stemmer av 2 og 3.  

  

Forslag til vedtak  

1. Valg  

Studentparlamentet velger … til leder.  

Studentparlamentet velger … til nestlederleder.  

Studentparlamentet velger … og … til styremedlemmer.  

2. Arbeidsutvalget får lov til å supplere inn de resterende styremedlemmene  

3. AU kan finne kandidater som studentparlamentet skal stemmer over på e-post.  

 

Det ble ikke valgt noen kandidater på møtet. Punkt tre fikk enstemmig tilslutning.  
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Eventuelle saker  

  

Møteevaluering   

 

Saksnummer må på dokumentene. Bra diskusjoner, folk er med.  

 

  

  

    

    


