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Studentorganisasjonen ved 

Universitetet i Stavanger 

StOr - 971 340 738   

  

  

  

Protokoll fra studentparlamentsmøte 08.09.2021  

Møtet starter 16.00 og varer til ca. 19:45. Møtet er i AR V101 

 

  

 

Tilstede studentparlamentet 

Gunnar Halvorsen, Malin Setalid, Bjørn Morten Bøe Brunstøl, Mathias Stalvik, Shahzib 

Shaban, Apiramii Krishnasothy, Magnus Ramstad, Marita Helland, Carina Jakobsen, Else Karin 

Bjørheim, Tor-Fredrik.  

 

Tilstede på bakbenk  

Raymond Essandoh (suppleringskandidat), Mille Marie Isaksen (Faddersjef) Martin Solheim (StOr), Sara 

Bianca Beitz (StOr), Alva Amalie Talsnes Eide (Fadder 2022), Helge Simen Røyksund (Fadder 2022), Maren 

Svendsen (Fadder 2022), Thomas Kleppa Hanssen (KK), Hermann Berg Nilssen (suppleringskandidat vara) 

Eira Aas Eide (StOr), Mikael Johnsen, Alexander Al Kumle (tolk), Sunniva Korneliussen (UiS Bistand).  

 

 

 

Stemmeberettigede: 11 før supplering og 13 etter.  
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Saksliste 

00/21  Mat  30 min 

00/21 Faste punkter på dagsorden 10 min 

46/21 Supplering av parlamentsmedlemmer  10 min 

47/21 Valg av tillitsvalgte 15 min 

48/21 Valg av representanter til VT 10 min 

49/21 Valg UiS Bistand  15 min 

50/21 Møteplan  10 min  

00/21 Pause  10 min  

51/21 Fadder budsjett  25 min 

52/21 Halvårlig regnskapsrapport  20 min 

53/21 Revidert budsjett  15 min 

54/21 Valg UiS Bistand 10 min 

54/21 Økonomi og bærekraftsreglement  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 

 

 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

 

 Eira Aas Eide Sara Bianca Beitz Martin Solheim 

Leder Nestleder for læringsmiljø Nestleder for utdanning 
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Konstituering 

 

Valg av møteleder, bisitter og tellekorps  

Arbeidsutvalget foreslår: 

 - Møteleder: Philip 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   46/21 Supplering av parlamentsrepresentanter 

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen  

    

Bakgrunn 

 

Det er nytt studieår noe som kan bety at listene har mistet noen representanter.  

 

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

mandatfordelingen listene fikk under studentvalget ivaretas. Listen(e) som har tomme plasser skal 

selv innstille de kandidatene se ønsker supplert.  

 

Arbeidsutvalget ber listene komme med en oversikt over nye representanter, samt hvem de har tatt 

over for i forkant av møtet.  

 

Forslag til vedtak  

Teknat foreslår følgende sammensetning av sin liste:  

Faste: Marita Helland, Andrine Litlekalsøy Aase, Apiramii Krishna, Magnus Fosnes Ramstad  

Vara: Winu Wijayaseelan, Maren Eikill Sæther, Hermann Berg Nilssen, Mae Elizabelle M. Andres, 

Juliana Linhares Rubin, Andreas Sveen.  

 

Tverrfaglig liste foreslår følgende sammensetning av sin liste: 
Fast: Else Karin Bjørheim, Marthe Dybdahl, Truls Aamodt, Tor-Fredrik Torgersen, Carina Jakobsen  

Vara: Tobias Bleden Næss  

 

Liberalmoderat liste foreslår følgende sammensetning av sin liste:  

Fast: Vetle Torstenbø, Malin Setalid, Mathilde Amdahl.  

Helene Gibbs og Philip Godal (begge vara) strykes fra listen.  

Listen mandler da en fast representant, og må supplere ved en senere anledning.   
 

Kontrær Liste erstatter Torstein Husebø (vara) med Birgit Thorup (vara).  

 

ISU-list supplerer Raymond Essandoh for John Sigvard Njau. 

 

Sosialdemokratisk Liste erstatter Jonas V. Grini med Bjørn Brunstøl (fast).   

 



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

5   

   

Enstemmig vedtatt 

 

 

 Sak   47/21 Valg av tillitsvalgte  

Saksbehandler Nestleder for utdanning  

Vedlegg  Ingen  

   

   

Bakgrunn 

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

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

 

• Utdanningsutvalget 

• Læringsmiljøutvalget 

• Klagenemnda 

• Skikkethetsnemnda 

• Valgstyret for tillitsvalgte  

• Valgstyret 

 

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

skal tilstrebes lik kjønnsfordeling til de ulike vervene. På valgmøte 15.05. var det ikke tilstrekkelig 

med kandidater til alle tillitsvalgtverv. Listene og AU foreslår derfor kandidater på 

Studentparlamentsmøtet. 

 

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: 

• 3 faste representanter 



 

6   

   

• 4 vararepresentanter 

 

 

 

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 5 faste studentrepresentanter. Medlemmene blir kompensert 

etter Statens regulativer. Leder i StOr har fast plass iht. vervinstruks og inngår i de 5 faste 

studentrepresentantene. Derfor skal det velges følgende representanter: 

 

• 2 faste representanter  

• 5 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 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. 

 

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) 
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• Spesialpedagogikk 

• Barnevernspedagog 

• Sosialt arbeid (sosionom) 

• Sykepleie 

• Paramedisin bachelor 

 

Det skal velges følgende representanter:  

• 1 fast kvinne  

• 2 vararepresentanter (en mann og en kvinne) 

 

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 en fast studentrepresentant. Det skal velges følgende representanter: 

• 1 fast representant  

• 1 vararepresentant 

 

 

 

Ved siste studentparlamentsmøtet i vårsemesteret ble det valgt følgende studentrepresentanter: 

Utdanningsutvalget:  

Fast Martin Solheim 

Fast Sukina Khan 

Fast Mohammed Abdullah Hassan 

Fast Alexander Al Kumle 

1. Vara  Marita Helland 

2. Vara  

3. Vara  

4. Vara  

 

Læringsmiljøutvalget 

Fast Benjamin Hagen  

Fast Marita Helland 

Fast  Eira Aas Eide 

Fast Sara Bianca Beitz 

Fast  Mille Marie Isaksen Lillemoen  

1. Vara  Shahzib Shaban  

2. Vara  

3. Vara  
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4. Vara   

5. Vara   

 

Klagenemda:  

Fast (Mann)  Jørgen Arntzen 

Fast (Kvinne)  Rine Skailand 

Vara (Mann)  Luke Nieber  

Vara (Kvinne)  Synne Alvestad  

 

Skikkethetsnemda:  

Fast (Mann)  Jørgen Arntzen  

Fast Kvinne Malin Setalid 

Vara (Mann)  Jakob Hummelsund Grung 

Vara (Kvinne)  
 

 

Valgstyret for tillitsvalgtordningen:  

Fast   

Fast   

Vara   

Vara  

 

Valgstyret: 

Fast  

Vara  

 

Forslag til vedtak  

1. Studentparlamentet velger kandidatene foreslått av AU. 

2. Studentparlamentet velger kandidater oppnevnt under møtet.  

3. Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere ved behov. 

 

Enstemmig vedtatt.  
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 Sak   48/21 Valg av representanter til Velferdstinget 

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen  

   

Bakgrunn 

 

I henhold til Velferdstingets vedtekter § 4.3 Styret, har studentene ved UiS sju faste 

studentrepresentantplasser og sju vara studentrepresentantplasser i Velferdstingets styre. 

Representantene skal velges på første studentparlamentsmøte på høstsemesteret. Listene og AU 

foreslår kandidater på studentparlamentsmøtet. Det skal velges sju faste representanter og sju 

vararepresentanter i rekkefølge. Listene og AU foreslår kandidater på Studentparlamentsmøtet. 

Foreslåtte representanter fra Arbeidsutvalget 

 Fast representant Vara representant  

1 Sara Bianca Beitz  

2 Jakob Meyer Vevatne  

3 Philip Lundberg Jamissen  

4 Malin Setalid   

5   

6   

7   

 

Forslag til vedtak  

 

1. Studentparlamentet velger de foreslåtte kandidatene fra arbeidsutvalget og 

vararepresentanter i rekkefølge.  

2. Studentparlamentet velger kandidater oppnevnt under møtet. 

3. Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere inn representanter etter behov 
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Enstemmig vedtatt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn 

 

I henhold til UiS Bistands vedtekter skal medlemmene til UiS Bistand velges av Studentparlamentet 

på valgmøtet i mai. Dette ble beklageligvis ikke gjort.  

 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Studentparlamentet velger Sunniva Korneliussen som leder av UiS Bistand. 

2. Studentparlamentet velger Ylva Fjestad som nestleder av UiS Bistand.  

3. Studentparlamentet velger Martine Traa Kjus og Rakel Kydland som styremedlemmer i UiS 

Bistand.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

   

 

 

 

 

Sak   49/21 Valg UiS Bistand 

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen 



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

11   

   

 

 

 

 

  

 

 

Bakgrunn 

 

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan for Studentparlamentet, høsten 2021: 

 

Første møte: Onsdag 8. september  

Andre møte: Onsdag 6. oktober 

Tredje møte: Onsdag 17. November  

   

Forslag til vedtak  

 

1. Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplanen.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

  

  

Sak   50/21 Møteplan  

Saksbehandler Leder  

Vedlegg  Ingen 
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 Sak   51/21 Fadder budsjett – luket sak 

Saksbehandler Faddersjef  

Vedlegg  
Fadder 2021-2022 – Budsjett 
*Presenteres under møtet 

   

   

Bakgrunn 

 

Faddersjefen og de to nestlederne for Fadder22 synes det er et krevende tidspunkt å utarbeide et 

treffende budsjett. Dette da de reelle utgiftene fra Fadderfestivalen 2021 ikke er satt, styret for 

Fadderfestivalen 2021 ikke har gjennomført sin evaluering av årets festival, og styremedlemmene 

for Fadder22 ikke er valgt inn. Vi har basert store deler av budsjettet på historiske tall, samt gjort en 

del justeringer basert på egne ambisjoner, som blir presentert i møtet sammen med budsjettet.  

 

Saken er lukket og budsjett presenteres derfor under møtet.  

   

   

Forslag til vedtak  

 

Studentparlamentet godkjenner budsjettet til Fadder med de endringer som måtte komme i møtet.  

 

Enstemmig vedtatt.  
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Sak   52/21 Halvårlig regnskapsrapport  

Saksbehandler Organisasjonskonsulent 

Vedlegg  Resultatrapport første halvår 

 

Bakgrunn 

StOr-styret skal presentere en rapport for første halvår for studentparlamentefor å vise StOrs 

økonomiske situasjon. Fadder er ikke inkludert i denne omgang, fordi Fadder ikke har en økonomisk 

situasjon å vise til i denne perioden, da nesten alle inntekter og utgifter kommer i neste halvår. Det 

sagt så forventer vi et overskudd fra Fadder, men estimatene er ikke klare enda.  

 

Kort oppsummert så ligger vi der vi skal i henhold til budsjett på driftsinntekter, selv om det er en 

del ikke er ført i regnskapet enda. Dette skyldes ferieavvikling hos regnskapsfører. Lønnskostnad er i 

henhold til budsjett, med unntak av tolk, da vi ikke har benyttet noe særlig ressurser på dette på 

grunn av manglende behov, og eller at AU/organisasjonskonsulent har tolket på digitale 

studentparlamentsmøter.   

Ut over dette er det verdt å nevne at vi har et mindre overforbruk på sosialt støttefond-posten. Vi 

er og under budsjett for AU-posten, men her har det blitt brukt så mye midler i andre halvår at vi 

foreslår en økning i denne posten i revidert budsjett. Sosiale aktiviteter og organisasjonsseminar er 

under budsjett på grunn av Covid 19-retningslinjer, men vi håper å få satset på disse områdene ut 

over høsten. Underforbruk har vi og på tillitsvalgt og engasjert, men her er det brukt en del mer i 

andre halvår, noe som gjør at disse foreslås økt i revidert budsjett.   

I tillegg så er ikke den vedtatte posten til oppussing av studentenes hus inkludert, da dette ikke var 

en del av det vedtatte budsjettet. Men det kommer mer informasjon om dette i revidert budsjett.   
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Forslag til vedtak  

 

Rapporten ble tatt til orientering  

 

 

 

Sak   53/21 Revidert budsjett  

Saksbehandler Organisasjonskonsulent  

Vedlegg  Revidert budsjett StOr 2021 

 

Bakgrunn  

Budsjettet for 2021 er vedtatt uten å inkludere overskuddet vi hadde i 2020, da dette ble vedtatt 

før regnskapet var ferdig. Dette gjør at regnskapet er mangelfullt og vi mener dette bør justeres. I 

tillegg er det en rekke andre ting som krever revidering, blant annet oppussing av studentenes hus, 

10 års jubileum og flere andre mindre budsjettposter. Vi går derfor gjennom budsjettet og de 

ønskelige prioriteringene i møtet.  

 

Forslag til vedtak 

 

Studentparlamentet vedtar revidert budsjett for 2021. 

 

Enstemmig vedtatt.  
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Sak   54/21 Økonomireglement 

Saksbehandler KK  

Vedlegg  
StOrs økonomireglement – med endringer  
Endringsforslag  

  

Bakgrunn  

Jf. §2.1., tredje ledd i StOrs økonomireglement skal økonomireglementet behandles på første møtet 

på høstsemesteret.  

Endringsforslagene er vedlagt   

Voteringsorden: 

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller saken.  

• Forslag 2 stemmes over.  

• Forslag 3 stemmes over hvis forslag 2 faller.  
 

Forslag til vedtak 

1. Åpne økonomireglementet. 

2. Votering over endringsforslagene i sin helhet. 

3. Votering over endringsforslagene punkt for punkt.  

Enstemmig vedtatt på punkt 1, 12/13 for forslag til vedtak på punkt to (helheten).  
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Eventuelle saker 

Møteevaluering  

 

 

 

 

  

   


