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Saksliste 1 

00/21 Faste punkter på dagsorden 20 min 

20/21 Halvårsrapport Arbeidsutvalget 30 min 

21/21 Halvårsrapport Kontroll- og kvalitetskomitéen 15 min 

22/21 Mandater komiteer for politiske plattformer 20 min 

00/21 Pause 15 min 

23/21 Valg av representanter til komiteer for politiske plattformer 20 min 

24/21 Revidert budsjett 15 min 

25/21 Handlingsplan 2021/2022 30 min 

00/21 Pause 15 min 

26/21 Resolusjon: En god studietid for studenter med barn 20 min 

27/21 Resolusjon Studentmedvirkning for kvalitetsarbeid 20 min 

28/21 Vedtekter 15 min 

29/21 Forretningsorden 15 min 

00/21 Eventuelt   05 min 

00/21 Møteevaluering   05 min 

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Estimated time can deviate from case to case 2 

 3 

 4 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 5 

 6 

  7 

Philip Lundberg Jamissen Eira Aas Eide Simen Hagen Ekeberg 

Leder Nestleder for læringsmiljø Nestleder for utdanning 
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Konstituering 1 

 2 

Valg av møteleder, bisitter og tellekorps  3 

Arbeidsutvalget foreslår: 4 

 - Møteleder:  5 

 -  Tellekorps: Organisasjonskonsulent og kontroll og kvalitetskomiteen  6 

 7 

Godkjenning av innkalling.  8 

Godkjennes med eventuelle merknader som fremkommer i møtet  9 

 10 

Melding av saker under ‘’eventuelt’’.  11 

Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes.  12 

 13 

Godkjenning av saksliste.  14 

 15 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.  16 

Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning.  17 

 18 

   19 

Forslag til vedtak: 20 

Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de 21 

endringer som måtte fremkomme i møtet.  22 

 23 

Enstemmig vedtatt uten endringer  24 

 25 

 26 

Orienteringer 27 

- UiS styret 28 

- Fadder 29 

- Velferdstinget 30 

- SiS 31 

- Arbeidsutvalget 32 

   33 

   34 

  35 



 

4   

   

 1 

 Sak 20/21 Halvårsrapport fra arbeidsutvalget 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Halvårsrapport fra arbeidsutvalget vår 2021 

   2 

   3 

Bakgrunn 4 

 5 

Vedlagt ligger halvårsrapporten fra arbeidsutvalget.   6 

Etter kommentarer fra forrige behandling av halvårsrapporten har arbeidsutvalget forsøkt å få med alt 7 

av arbeid som er relevant punktene i handlingsplanen og beskrevet det på en så god måte som mulig. 8 

  9 

Arbeidsutvalget oppfordrer parlamentet til å sende inn spørsmål på forhånd slik at vi kan gi et så godt 10 

svar som mulig på de punktene dere lurer på. 11 

 12 

Forslag til vedtak  13 

 14 

Studentparlamentet tar halvårsrapporten til orientering 15 

 16 

Tatt til orientering  17 

 18 

  19 

  20 
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 1 

 Sak 21/21 
Halvårsrapport Kontroll- og 

kvalitetskomitéen 

Saksbehandler KK 

Vedlegg  Halvårsrapport KK 

   2 

   3 

Bakgrunn 4 

 5 

Etter §8.2, første ledd, bokstav h., skal kontroll -og kvalitetskomitéen (KK) legge frem en rapport til 6 

Studentparlamentet. Vedlagt finner dere rapporten fra KK. 7 

 8 

Forslag til vedtak  9 

 10 

Studentparlamentet tar halvårsrapporten til orientering 11 

 12 

Tatt til orientering  13 

 14 

  15 

  16 
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 Sak 22/21 
Mandater for komitéer for politiske 

plattformer 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Mandater komitéer for politiske plattformer 

   2 

   3 

Bakgrunn 4 

 5 

Course of Action for International Affairs (CAIA) er et politisk arbeidsdokument som StOr har. Det 6 

varer ut 2021, og må derfor revideres. 7 

Arbeidsutvalget har hatt en gjennomgang av alle resolusjonene som StOr har. Det er mange 8 

forskjellige resolusjoner, men de fleste havner under tre kategorier: utdanning, læringsmiljø og 9 

studentvelferd. Arbeidsutvalget sin vurdering er at Studentparlamentet vedtar to nye politisk 10 

plattformer: Utdanningspolitisk plattform og Plattform for læringsmiljø og studentvelferd. 11 

For at plattformene og CAIA skal bli så bra som mulig ønsker arbeidsutvalget at det skal være en 12 

komité for hvert dokument. Disse komitéene bør ha et mandat, slik at de har noe de kan jobbe etter. 13 

 14 

Denne saken må sees i sammenheng med sak 23/21 Valg av representanter til komitéer for politiske 15 

plattformer. Det er viktig å huske på at antall representanter som velges i sak 23/20 er satt av 16 

mandatet. 17 

   18 

Forslag til vedtak  19 

 20 

Studentparlamentet vedtar: 21 

 22 

1. Mandat for komité for Utdanningspolitisk plattform 23 

2. Mandat for komité for Plattform for læringsmiljø og studentvelferd 24 

3. Mandat for komité for Course of Action for International Affairs 25 

 26 

Enstemmig vedtatt  27 

  28 
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 1 

 Sak 23/21 
Valg av representanter til komitéer for 

politiske plattformer 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Ingen 

   2 

   3 

Bakgrunn 4 

 5 

I sak 22/21 ble det vedtatt mandater for tre komitéer. I denne saken skal det velges medlemmer til 6 

komitéene. Det er ønskelig at alle listene får representasjon i en komité.  7 

Arbeidsutvalget har vært i kontakt med ISU Stavanger og fått de til å foreslå en representant som 8 

representerer de internasjonale studentene. 9 

Listene oppfordres til å finne kandidater i forkant av møtet. 10 

 11 

   12 

  13 
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Forslag til vedtak  1 

 2 

Studentparlamentet velger: 3 

 4 

Leder av komité for Course of Action for International Affairs (CAIA): Leder av StOr 5 

Leder av komité for Utdanningspolitisk plattform: Nestleder for utdanning i StOr 6 

Leder av komité for Plattform for læringsmiljø og studentvelferd: Nestleder for læringsmiljø i StOr 7 

 8 

Medlemmer av komité for CAIA: 9 

1. Mohaimin Kahn 10 

2. Marita Helland  11 

3. En representant fra Studentparlamentet 12 

 13 

Medlemmer av komité for Utdanningspolitisk plattform: 14 

1. Fredrik Iversen fra Studentparlamentet 15 

2. En representant fra Studentparlamentet 16 

3. En representant fra Studentparlamentet 17 

 18 

Medlemmer av komité for Plattform for læringsmiljø og studentvelferd: 19 

1. Markus Isaksen  20 

2. En representant fra Studentparlamentet 21 

3. En representant fra Studentparlamentet 22 

 23 

 24 

Enstemmig vedtatt  25 

 26 

  27 
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 Sak 24/21 Revidert budsjett 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Budsjett foreslått revidert mai 2021 

   1 

   2 

Bakgrunn 3 

 4 

I det gjeldene budsjettet er det satt av 200 000 kroner til å overføre til Fadder særvilkår. Siden Fadder 5 

ikke ble egen organisasjon, så er det lurere å beholde overskuddet fra 2020 på brukskonto. Det er 6 

ønskelig at det blir en diskusjon på hvilke prioriteringer StOr skal gjøre med de oppsparte 7 

økonomiske midlene på et senere tidspunkt. 8 

 9 

 10 

Forslag til vedtak  11 

 12 

Studentparlamentet vedtar revidert budsjett for StOr. 13 

 14 

Tilleggsforslag fra Liberal Moderat Liste: 15 

 16 

Kutte 40 000 kr fra posten Studentparlamentet, kutte 40 000 kr fra posten Organisasjonsseminar og 17 

bruke 120 000 kr fra overskuddet/egenkapitalen. Midlene brukes til oppussing av Studentenes Hus.  18 

 19 

Enstemmig vedtatt  20 

 21 

  22 

  23 



 

10   

   

 1 

 Sak 25/21 Handlingsplan 2021/2022 

Saksbehandler Nestleder for Læringsmiljø 

Vedlegg  Handlingsplan 2021/2022 

   2 

   3 

Bakgrunn 4 

 5 

Handlingsplanen for neste Arbeidsutvalgs periode skal vedtas på siste møtet på vårsemesteret. 6 

Arbeidsutvalget beklager lite kontakt med Studentparlamentet i utarbeidelsen av handlingsplanen. Vi 7 

ønsker fortsatt at Studentparlamentet vil engasjere seg i handlingsplanen, og ber dere se godt på 8 

saken og forberede forslag dersom dere ønsker det. 9 

   10 

Forslag til vedtak  11 

 12 

Studentparlamentet vedtar Handlingsplanen 2021/2022 13 

 14 

Tilleggsforslag 15 

 16 

Stryke linje 17 om resolusjon om studenter med barn.  17 

 18 

Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 19 

 20 

 21 

 22 

  23 

  24 
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 Sak 26/21 
Resolusjon: En god studietid for studenter med 

barn 

Saksbehandler Nestleder for Læringsmiljø 

Vedlegg  En god studietid for studenter med barn 

   1 

   2 

Bakgrunn 3 

 4 

På landsmøte til Norsk Studentorganisasjon (NSO) ble det vedtatt en resolusjon som støtter opp 5 

under rettighetene til studenter med barn. Arbeidsutvalget ønsker å støtte resolusjonen. På den måten 6 

kan den implementeres i plattform for læringsmiljø og studentvelferd. 7 

 8 

Punktene i resolusjonen er: 9 

• Foreldre som tjener under 2G i året skal få gratis barnehageplasser og SFO for barn under 10 år. 10 

• Studenter med barn skal få hjelp av kommunen til å få barnehageplass i nærheten av deres 11 

bosted. 12 

• Inntekts- og formuesgrensen til Lånekassen for studenter med barn må økes. 13 

• Utdanningsinstitusjonene skal tilrettelegge for studenter med barn under utdanningen på en måte 14 

som ivaretar alle faglige krav. Tilretteleggingen må gjelde undervisning, praksis, eksamener og 15 

andre obligatoriske aktiviteter. 16 

• Utdanningsinstitusjonene skal ta brudd på UH-loven på alvor og sørge for at studenter med barn 17 

alltid føler seg ivaretatt ved sin institusjon. 18 

   19 

Forslag til vedtak  20 

 21 

Studentparlamentet vedtar å støtte NSO sin resolusjon: En god studietid for studenter med barn 22 

 23 

Vedtatt med 17 stemmer 24 

 25 

  26 
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Sak 27/21 
Resolusjon: Studentmedvirkning i 

kvalitetsarbeid 

Saksbehandler Nestleder for Utdanning 

Vedlegg  Studentmedvirkning for kvalitetsarbeid 

 1 

Bakgrunn 2 

 3 

UiS arbeider kontinuerlig med å sikre og utvikle høy kvalitet i utdanningene som tilbys ved 4 

institusjonen. Kvalitetssystem for utdanning er støttestrukturer for dette arbeidet. For å lykkes med 5 

kvalitetsarbeidet er studentmedvirkning helt avgjørende.  6 

De siste årenes oppslutning i Studiebarometeret og emneevalueringer viser at studenter ved UiS i 7 

svært liten grad deltar i kvalitetsarbeidet, både lokalt og nasjonalt. Lav oppslutning er trolig et 8 

resultat av flere sammensatte årsaker, deriblant manglende kultur for studentmedvirkning. 9 

Arbeidsutvalget i StOr mener at UiS har en lang vei å gå angående tilrettelegging for 10 

studentmedvirkning.  11 

 12 

Punktene i resolusjonen er:    13 

• Det må utarbeides rollebeskrivelser for studenters deltakelse i kvalitetsarbeidet 14 

• Studenter må få innsikt i kvalitetsarbeidet som gjøres i lys av deres tilbakemeldinger 15 

• Studentråd skal opprettes på alle fakulteter ved UiS 16 
   17 

Forslag til vedtak  18 

 19 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Studentmedvirkning for kvalitetsarbeid 20 

 21 

Vedtatt med 17 stemmer. 22 

 23 

  24 
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Sak 28/21 Vedtekter 

Saksbehandler KK 

Vedlegg  Forslag til reviderte vedtekter 

   1 

   2 

Bakgrunn 3 

 4 

Vedtektene punkt 8.3 (3) ble aktualisert under spørsmål om medlemmer til fadderutvalget må være 5 

semesterregistrert. Etter pkt. 3.1 g er fadderstyret et organ under stor, og etter punkt 8.3 (2) a er 6 
fadderutvalget en del av fadderstyret. Medlemmer til fadderutvalget må således velges etter de 7 

ordinære valgreglene jf. Vedtektene 3.3 (1) som hovedregel. 8 
  9 

Punkt 8.3 (3) unntar fra hovedregelen og konstaterer at «Minst 2/3 av Fadderstyret skal bestå av 10 
studenter som er registrert og har betalt semesteravgift det semesteret de stiller til valg.» 11 

  12 
Denne unntaksregelen mener vi kun er ment å omfatte de øvrige medlemmer til fadderstyret. Per nå 13 
tolkes dette punktet som en særregel som også omfatter fadderutvalget, men KK finner at denne i 14 

høyeste grad bør endres/flyttes eller fjernes til fordel for et oversiktlig og presist styringsdokument. 15 
Derfor foreslår vi at denne endres slik vi har beskrevet, eller evt. Fjernes dersom dette ikke er et 16 

unntak parlamentet ønsker. Valg av medlemmer til fadderstyre vil da følge de ordinære 17 
valgbarhetsreglene i 3.3 (1). 18 
  19 
Dersom unntaket skal bestå ønsker vi å flytte punktet til 3.3 på lik linje med de andre unntakene. 20 

Videre ønsker vi å endre ordlyden i de andre unntaksreglene slik at de også omfatter 3.3 (1) punkt 2-21 

3. 22 

   23 

Endringsforslag 24 

1. Vedtektene punkt 8.3 (3) endres som beskrevet og flyttes til 3.3 (4) 25 

2. De øvrige unntakene til valgbarhetsreglene får endret sin ordlyd i tråd med forslag 2. 26 

 27 

Voteringsorden 28 

• Forslag I stemmes over. Faller forslag I, faller hele saken 29 

• Forslag II stemmes over.  30 

• Forslag III stemmes over hvis forslag I faller. 31 

  32 
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 1 

Forslag til vedtak  2 

1. Vedtektene åpnes 3 

2. Endringsforslagene vedtas i sin helhet 4 

3. Endringsforslagene vedtas punkt for punkt (endringsforslag 1 og 2 stemmes over samtidig) 5 

 6 

Helheten ble vedtatt enstemmig  7 
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Sak 29/21 Forretningsorden 

Saksbehandler KK 

Vedlegg  Presisering av stemmelikhet §4.3 (1) 

   1 

   2 

Bakgrunn 3 

 4 

Dette forslaget er det samme som endringsforslag 5 fra sak 12/21 på parlamentsmøte 24.03. 5 

 6 

Endringsforslaget ønsker å samkjøre reglene om stemmelikhet i vedtektene og forretningsorden. 7 

 8 

Endringsforslaget innebærer dermed ingen reell endring i reglene, men er kun ment som en 9 

kvalitetssikring av styringsdokumentene. Vi ønsker ikke at to ulike bestemmelser skal skape 10 

forvirring om hvilke regler som egentlig gjelder. Regelen skal altså endre ordlyd slik at den anvendes 11 

likt som vedtektene punkt 11.1 (4); «ved stemmelikhet for andre gang […] får leder stemmerett».  12 

  13 

Forslag til vedtak  14 

 15 

Forretningsorden åpnes 16 

§4.3 (1) endres som beskrevet 17 

 18 

Vedtatt enstemmig.  19 

  20 
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Eventuelle saker 1 

 2 

«Leva» kunstverket 3 

I forbindelse med sak ‘’Oppussing av studentbaren Tappetårnet’’ og revidering av budsjettet ser vi det som 4 
nødvendig å fjerne kunstverket navngitt ‘’leva’’ i første etasje på studentenes hus. Det har kommet utallige 5 

tilbakemeldinger fra studenter om at kunstverket ikke passer inn i rommet. Kunstverket er blant annet 6 
dekortert med mye pålimt materiale som ikke er egnet for en plass hvor det er studentbar på kveldstid. På 7 
grunn av dette har kunstverket blitt mer og mer slitt over tid, noe som har ført til at kunstutvalget vil 8 
restaurere kunsten. Da det er ønskelig gjennom en oppussing på resten av rommet vil det være lite passelig å 9 
fornye kunstverket på veggen som skiller seg veldig ut med resten av omgivelsene. Vi ser også på det som 10 

uforsvarlig å restaureres da det vil kunne fortsette å bli skadet igjen i fremtiden.  11 

Kunstneren har tidligere selv uttalt at det kan fjernes dersom det ikke er mulig å forflytte kunstverket – noe 12 

det ikke er da det utgjør fundamentet til bygget. Isteden vil vi at det skal males i stil med resten av etasjen 13 

ved en oppussing. Eventuelt kan det bli laget ny kunst som er mer tilpasset bruksområdet. 14 

 15 

Forslag til vedtak fra Liberal Moderat Liste 16 

 17 

Studentparlamentet ber arbeidsutvalget fjerne Leva-kunsverket fra Studentenes Hus.  18 

 19 

Vedtatt med tolv stemmer for og 4 imot.  20 

 21 

  22 



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

17   

   

Bruk av StOrs Instagram i valgkamp 1 

1 for, 15 mot, en avholden.  2 

 3 

Møteevaluering  4 

Kontroll og Kvalitetskomiteen  5 

Bruk av kommentarfeltene – prøv å still spørsmål muntlig.  6 

Sakspapirene ble lagt ut for sent 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 


