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Studentorganisasjonen ved  

Universitetet i Stavanger StOr 

- 971 340 738    
   

   

   

Saksliste Studentparlamentsmøte 14.05.2021   

  
   

 

 

  

   

Til stede fra studentparlamentet  

Kine Hagen (vara og valgkomite), Kenneth Le, Ben Nietsche, Marita Helland, Jonas Grini, Shahzib 

Shaban, Mathias Stalvik, Julia Andberg, Vetle Torstenbø, Gudmund Hovda, Malin Setalid, Gunnar 

Halvorsen, Carina Jakobsen (vara), Marthe Dybdahl, Tor Fredrik Torgersen (vara), Else Karin 

Bjørheim, Truls Aamodt.  

  

 

  

 

 

17 stemmeberettigede til stede i møtet 
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Saksliste  

00/21  Faste punkter på dagsorden  10 min  

33/20  Valgkomiteens rapport   10 min  

34/20  Spørsmål til kandidatene  30 min  

35/20  Valg av Leder av StOr  15 min  

36/20  Valg av Nestleder for Utdanning  15 min  

37/20  Valg av Nestleder for Læringsmiljø  15 min  

00/20  Pause   10 min  

38/20  Valg av Faddersjef  15 min  

39/20  Valg av Nestleder Organisatorisk for Fadder  15 min  

40/20  Valg av Nestleder Event for Fadder  15 min  

41/20  Valg av Kontroll og Kvalitetskomiteen  15 min  

00/20  Pause  10 min  

42/20  Valg av studenter til institusjonelle utvalg  45min  

43/20  Sommerfullmakt  5 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  

  



STUDENTPARLAMENTET  
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Konstituering  

 

Valg av møteleder, bisitter og tellekorps   

Arbeidsutvalget foreslår:  

- Møteleder:  Philip Lundberg Jamissen  

- Tellekorps: Organisasjonskonsulent og KK  

  

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.   

  

 

    

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 endringer.  
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 Sak 33/21  Valgkomiteens Rapport   

Saksbehandler  Valgkomiteen  

Vedlegg   

Rapport-valgkomiteen-2021  

Election committee report-english  

    

    

Bakgrunn  

  

Valgkomiteen presenterer sitt arbeid og sin rapport. Valgkomiteen anser det hensiktsmessig å gi de 

som stiller til ulike styrer og verv, talerett under studentparlamentsmøtet.      

 

 

    

Forslag til vedtak   

  

Studentparlamentet tar valgkomiteens rapport til orientering Studentparlamentet gir talerett til alle 

som stiller til valg.   

 

Enstemmig vedtatt  

  

  

   

    

  



STUDENTPARLAMENTET  
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Sak 34/21  

Spørsmålsrunde til kandidater som stiller til 

valg   

Saksbehandler  Valgkomiteen  

Vedlegg   Ingen  

    

    

Bakgrunn  

  

Arbeidsutvalget ønsker å gjennomføre en spørsmålsrunde i forkant av valgene. Dette er hovedsakelig 

for å få forutsigbarhet i tidsbruken. Spørsmålsrunden vil også gjøre det mer rettferdig for 

kandidatene. Det er ønskelig at spørsmål som stilles kan besvares av alle som er kandidater til en 

stilling.  

  

    

Forslag til vedtak   

  

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker  
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Sak 35/21  Valg av leder av StOr  

Saksbehandler      Valgkomiteen  

Vedlegg:   Innstillinger-StOr-KK-2021  

    

    

Bakgrunn   

Det skal velges en leder av StOr som skal arbeide i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022.   

Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av valgkomiteen. Det 

er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de som har søkt, men ikke 

blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å presentere seg selv.   

    

Forslag til vedtak fra valgkomiteen   

  

 

Studentparlamentet velger Eira Aas Eide til leder av StOr.   

 

 

Eira ble valgt ved akklamasjon 
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Sak 36/21  Valg av nestleder for utdanning  

Saksbehandler  
Valgkomiteen  

Vedlegg     

Innstillinger-StOr-KK-2021  

    

    

Bakgrunn   

Det skal velges en nestleder for læringsmiljø for StOr som skal arbeide i perioden 1. juli 2021 til 30. 

juni 2022. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av 

valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de som 

har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å presentere seg 

selv.     

  

Forslag til vedtak fra valgkomiteen   

  

Studentparlamentet velger Martin Solheim til nestleder for utdanning i StOr.  

 

Martin ble valgt med 14 stemmer  

 

    

  

  



 

8    

    

Sak 37/21  Valg av nestleder for læringsmiljø  

Saksbehandler   Valgkomiteen  

Vedlegg   Innstillinger-StOr-KK-2021  

    

    

Bakgrunn   

Det skal velges en nestleder for læringsmiljø for StOr som skal arbeide i perioden 1. juli 2021 til 30. 

juni 2022. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av 

valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de som 

har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å presentere seg 

selv.    

  

Valgkomiteen har ikke innstilt noen kandidater for dette vervet.  

  

  

Forslag til vedtak fra valgkomiteen   

  

Studentparlamentet velger … til nestleder for læringsmiljø.  

 

Saken falt da det ikke var kandidater som stilte til valg.  
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Sak 38/21  Valg av Faddersjef  

Saksbehandler   Valgkomiteen  

Vedlegg   Innstillinger-Fadder-2021  

    

    

Bakgrunn   

  

Det skal velges en Faddersjef som skal arbeide i perioden 01. august 2021 – 30 september 2022. 

Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av valgkomiteen. Det 

er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de som har søkt, men ikke 

blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å presentere seg selv.   

 

  

Forslag til vedtak fra valgkomiteen   

  

 

Studentparlamentet velger Alva Amalie Talsnes Eide til Faddersjef.   

 

Alva ble valgt ved akklamasjon 
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Sak 39/21  Valg av Nestleder Organisatorisk for Fadder   

Saksbehandler   Valgkomiteen  

Vedlegg   Innstillinger-Fadder-2021  

  

Bakgrunn  

Det skal velges en Nestleder Organisatorisk for Fadder som skal arbeide i perioden 01. august 2021 

– 30 september 2022. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert 

av valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de 

som har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å 

presentere seg selv.   

 

Forslag til vedtak fra valgkomiteen  

 

Studentparlamentet velger Helge Simen Røyksund til Nestleder Organisatorisk i Fadder.   

 

Helge ble valgt ved akklamasjon 

     



STUDENTPARLAMENTET  
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Sak 40/21  28/20 Valg av Nestleder Event for Fadder   

Saksbehandler   Leder av StOr/Valgkomiteen  

Vedlegg   Innstillinger-Fadder-2021   

  

Bakgrunn  

Det skal velges en Nestleder Event for Fadder som skal arbeide i perioden 01. august 2021 – 30 

september 2022. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av 

valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de som 

har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å presentere seg 

selv.   

Valgkomiteen har ikke innstilt noen kandidater for dette vervet.  

Forslag til vedtak fra valgkomiteen  

Studentparlamentet velger … til Nestleder Event for Fadder.   

 

Saken falt da det ikke var kandidater som stilte til valg.  
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Sak 41/21  30/20 Valg av medlem i kontroll og 

kvalitetskomiteen   

Saksbehandler   Valgkomiteen  

Vedlegg   Innstillinger-StOr-KK-2021  

  

Bakgrunn  

I henhold til vedtektene skal det velges ett medlem i Kontroll- og Kvalitetskomiteen fra 1. august til 

30. juli på følgende år. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert 

av valgkomiteen. Det er mulighet for å fremme sitt kandidatur på møtet. Dette gjelder også for de 

som har søkt, men ikke blitt innstilt av valgkomiteen. Alle kandidatene får tre minutter til å 

presentere seg selv.   

  

Forslag til vedtak fra valgkomiteen   

Studentparlamentet velger Thomas Kleppa Hansen til nytt medlem i kontrollkomiteen.   

 

Thomas ble valgt ved akklamasjon 

  

    

  



STUDENTPARLAMENTET  
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Sak 42/21  31/20 - Valg av studenter til institusjonelle 

utvalg   

Saksbehandler   Nestleder for Utdanning   

Vedlegg   Ingen  

  

Bakgrunn  

I henhold til vedtektene skal Studentparlamentet på det siste møtet i vårsemesteret velge to 

studentrepresentanter til universitetets sentrale styrer, råd og utvalg. Her ved:  

  

• Utdanningsutvalget  

• Læringsmiljøutvalget  

• Klagenemnda  

• Skikkethetsnemnda  

• Valgstyret  

  

Det skal velges representanter og vararepresentanter til følgende råd og utvalg på UiS, og det skal 

tilstrebes lik kjønnsfordeling til de ulike vervene.  

  

UTDANNINGSUTVALGET  

Utdanningsutvalget skal på vegne av styret ved UiS bidra til god kvalitet i utdanning og 

studieadministrasjon ved UiS, samt gi retningslinjer for universitetets utdanningsvirksomhet 

slik at kvalitet settes i fokus. Utvalget skal bidra til at de krav NOKUT og institusjonen selv 

setter til sitt kvalitetsarbeid oppfylles. Utvalget har fire faste studentrepresentanter.  

Medlemmene blir kompensert etter Statens regulativer. Det skal velges følgende representanter:  

• 4 representanter  

• 4 vararepresentanter  
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LÆRINGSMILJØUTVALGET  

Læringsmiljøutvalget er lovfestet og skal bidra til at Universitets- og høgskolelovens bestemmelser 

blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og det 

skal følges nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget 

har 4 faste studentrepresentanter. Medlemmene blir kompensert etter Statens regulativer. Leder i 

StOr har fast plass iht. vervinstruks og inngår i de 4 faste studentrepresentantene. Derfor skal det 

velges følgende representanter:  

  

• 3 representanter  

• 4 vararepresentanter  

  

KLAGENEMDA  

Klagenemnda tar opp relevante klagesaker fra studenter. Klagenemda har to faste 

studentrepresentanter, en mann og en kvinne. Klagenemdas medlemmer blir kompensert etter 

Statens regulativer.  

  

Det skal velges:   

• En kvinnelig representant  

• En mannlig representant  

• En kvinnelig vararepresentant  

• En mannlig vararepresentant  

  

  

SKIKKETHETSNEMNDA  

Skikkethetsvurdering av lærerstudenter ble lovfestet i 1973, men først i 1999 fastsatte 

Utdannings- og forskningsdepartementet en forskrift for hvordan utdanningsinstitusjonene 

skulle behandle slike saker.  

  

I dag er det «Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005» som lovfester vurderingen, og 

Kunnskapsdepartementets «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» som trådte i 

kraft 1. august 2006, går nærmere inn på vurderingen og behandlingen.  

  



STUDENTPARLAMENTET  
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I denne forskrift ble skikkethetsvurdering utvidet til også å omfatte flere utdanninger, og nå 

inngår skikkethetsvurdering i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved 

følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet:  

• Barnehagelærerutdanning  

• Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn  

• Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn  

• Lektorutdanning 8.-13. trinn  

• Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  

• Spesialpedagogikk  

• Barnevernspedagog  

• Sosialt arbeid (sosionom)  

• Sykepleie  

• Paramedisin bachelor  

  

Det skal velges følgende representanter:   

• 2 representanter  

• 2 vararepresentanter  

  

  

VALGSTYRET  

Valgstyret skal blant annet forberede og administrere valget og utarbeide og godkjenne 

framdriftsplan for valgene. Dette gjelder valg som både er knyttet til UiS og studentvalget.  

Valgstyret har to faste studentrepresentanter. Det skal velges følgende representanter:  

• 2 representanter  

• 2 vararepresentanter  

  

Studentparlamentet velger følgende representanter + vara til Utdanningsutvalget:   

  

Fast    Martin Solheim 

Fast    

Fast    

Fast   

1. Vara    

2. Vara    
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3. Vara (Kvinne)    

4. Vara (Kvinne)    

  

  

Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Læringsmiljøutvalget  

Fast  Benjamin Hagen 

Fast  Marita Helland  

Fast   Eira Aas Eide  

Fast    

Fast   

1. Vara    

2. Vara    

3. Vara    

4. Vara    

5. Vara    

  

Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Klagenemda:   

Fast    Jørgen Arntzen 

Fast  Rine Skailand  

Vara     

Vara    

  

  

Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Skikkethetsnemda:   

Fast  Jørgen Arntzen  

Fast   

Vara     

Vara   

  

  

Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Valgstyret:   

Fast     

Vara     

   

    
  



STUDENTPARLAMENTET  
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 Sak 43/21  Sommerfullmakt  

Saksbehandler  Leder  

Vedlegg   Ingen  

    

    

Bakgrunn  

  

Det siste studentparlamentsmøte er 14.mai, og det ikke vil være nytt møte før til høsten.  

Arbeidsutvalget skal jobbe gjennom sommeren. For at dette skal fungere på en effektiv måte, vil de 

ha behov for en sommerfullmakt fra Studentparlamentet.     

   

Sommerfullmakten vil bli redegjort for på første ordinære studentparlamentsmøte etter 

sommerferien. Da vil det være en rapport om hva som har blitt gjort, og hva man har brukt 

fullmakten til.   

    

Forslag til vedtak   

  

Studentparlamentet godkjenner sommerfullmakt til arbeidsutvalget til neste ordinære 

studentparlamentsmøte.  

 

Enstemmig vedtatt  

 

  

    

Eventuelle saker  

 

Møteevaluering   

  


