Studentorganisasjonen ved
Universitetet i Stavanger
StOr - 971 340 738

Protokoll fra studentparlamentsmøte 17.11.2021

Tilstede studentparlamentet
Gunnar Halvorsen, Jørgen Arntzen, Malin Setalid, Mathilde Amdahl, Vetle Torstenbø, Shahzib Shaban,
Mathias Stalvik, Bjørn Morten Bøe Brunstøl, Hermann Berg Nilssen, Carina Jakobsen, Else Karin Bjørheim,
Tor-Fredrik Torgersen
12 stemmeberettigede

Til stede uten stemmerett
Arve Kristiansen (SiS), Eira Aas Eide (Leder StOr), Martin Solheim (Nestleder for utdanning StOr), Mikael
Johnsen (organisasjonskonsulent), Sara Bianca Beitz (Nestleder for utdanning StOr), Malin Gudvangen
(kandidat til KK), Erik Joseph Nixon (KK), Thomas Kleppa Hanssen (KK), Philip Lundberg Jamissen
(ordstyrer), Elisabeth Faret (SiS), Fredrik Iversen (universitetsstyret), Even Hallås (Leder Velferdstinget).
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Saksliste
00/21 Mat

16.00

00/21 Faste punkter på dagsorden

16.30

61/21 Valg av medlem i kontroll- og Kvalitetskomiteen

16.45

62/21 Halvårsrapport fra kontroll- og Kvalitetskomiteen

17.00

63/21 Læringsmiljøpolitisk plattform

17.15

00/21 Pause

17.20

64/21 Utdanningspolitisk plattform

17.30

65/21 Course of Action for International Affairs

18.00

00/21 Pause

18.30

66/21 Økonomirapport

18.45

67/21 Budsjett

19.00

68/21 Orienteringssak - studentparlamentets periode

19.20

69/21 Halvårsrapport StOr

19.30

70/21 UiS Bistand

19.50

00/21 Eventuelt

20.00

00/21 Møteevaluering

20.05

* 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
Leder

Sara Bianca Beitz
Nestleder for læringsmiljø

Martin Solheim
Nestleder for utdanning
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STUDENTPARLAMENTET

Konstituering
Valg av møteleder, bisitter og tellekorps
Arbeidsutvalget foreslår:
Møteleder: annonseres på møtet
Tellekorps: Kontroll og Kvalitetskomiteen og organisasjonskonsulent
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

Orienteringer:
-

SiS
Fadder
Velferdstinget
Styrerepresentantene
StOr
▪ Nestleder utdanning
▪ Nestleder for læringsmiljø
▪ Leder

3

Sak 61/21

Valg av medlem i kontroll og
Kvalitetskomiteen

Saksbehandler

Valgkomiteen

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal det velges ett medlem i Kontroll- og Kvalitetskomiteen fra 1. januar til
31 desember 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
Studentparlamentet velger Malin Gudvangen til nytt medlem i kontrollkomiteen.
Malin ble valgt med akklamasjon.
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STUDENTPARLAMENTET

Sak 62/21

Halvårsrapport fra kontroll og
Kvalitetskomiteen

Saksbehandler

Kontroll og Kvalitetskomiteen

Vedlegg

Halvårsrapport fra kontroll og
Kvalitetskomiteen

Bakgrunn
Etter §8.2, første ledd, bokstav h., i vedtektene skal kontroll -og kvalitets komitéen (KK) legge frem
en rapport til 6 Studentparlamentet. Vedlagt finner dere rapporten fra KK.
Forslag til vedtak
Rapporten ble tatt til orientering
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Sak 63/21

Læringsmiljøpolitisk plattform

Saksbehandler

Nestleder for læringsmiljø

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
Før sommeren ble det vedtatt at StOr skulle utarbeide Læringsmiljøpolitisk plattform i løpet av høsten 2021.
På grunn av sykdom og studentvalg er ikke plattformen ferdig på dette tidspunktet og arbeidsutvalget ber
parlamentet om lov til å utsette denne saken til første møte våren 2022.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet utsetter saken til første møte våren 2022.
Enstemmig vedtatt

Pause etter denne saken
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STUDENTPARLAMENTET

Sak 64/21

Utdanningspolitisk plattform

Saksbehandler

Nestleder for utdanning

Vedlegg

Utdanningspolitisk plattform

Bakgrunn
I sak 21/22 og 23/21 tidligere i år ble mandatene og deler av medlemmene til de tre plattformene
vedtatt av studentparlamentet. Formålet var å utarbeide et mer helhetlig og samlet dokument med mer
utfyllende begrunnelser og mer målrettede tiltak fremfor å ha en rekke ulike resolusjoner. Det er
egentlig praktiske årsaker til at vi ønsker å gjøre dette, men det er og en fin anledning for
studentparlamentet og AU å få anledning til å jobbe med og utvikle politikken vår. Arbeidet med den
utdanningspolitiske plattformen er ledet av nestleder for utdanning, som har hatt med seg Fredrik
Iversen, Knut Solvig og Stefan Jekic.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar utdanningspolitisk plattform
Enstemmig vedtatt
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Sak 65/21

Course of Action for International Affairs

Saksbehandler

Leder
Course of Action for International Affairs
2018 -2021

Vedlegg

Course of Action for International Affairs
2022-2025

Bakgrunn
I henhold til styringsdokumentene og handlingsplanen skal Course of Action for International Affairs
revideres.
Før sommeren ble det satt ned en arbeidsgruppe som hadde ansvar for at dette skulle gjennomføres.
Arbeidsgruppen har bestått av Mohamin Kahn, Marita Helland, Mahnoor Raja og Eira Aas Eide.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Course of Action for International Affairs 2022-2025
Enstemmig vedtatt

Pause etter denne saken
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STUDENTPARLAMENTET

Sak 66/21

Økonomirapport

Saksbehandler

Organisasjonskonsulent

Vedlegg

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal studentparlamentet få presentert en oppdatering på økonomien på siste
møte hvert halvår. Per i dag er det kun ett møte siden studentparlamentet sist fikk en halvårlig
gjennomgang av økonomien, og vi har dessverre ikke fått tid bokført alt etter første halvår på det
nåværende tidspunkt. Målsettingen er å ha dette klart så fort som mulig på nyåret. Det vi kan si er at
vi sannsynligvis ikke når det driftsresultatet vi budsjetterte med, i den forstand at vi kommer til å
bruke mindre penger enn vi hadde ambisjon om å gjøre (i forhold til revidert budsjett). Men vi har
redusert likviditeten vår betraktelig. Parlamentet og arbeidsutvalget har hatt en ambisjon om å
redusere likviditeten som har bygget seg opp i forbindelse med underforbruk gjennom pandemien.
Dette ved å gjøre parlamentsvedtatte tiltak på Studentenes Hus, oppgradering av nettsider,
produksjon av markedsføringsvideoer til studentvalget, tillitsvalgt-ordningen og engasjertmiljøet
med mer. Dette er produsert slik at man kan gjenbruke disse over flere år. I tillegg så har vi benyttet
en del midler til 10 års jubileum for Studentenes Hus. Det at vi ikke kommer helt i mål i forhold til
budsjettert driftsresultat betyr at vi i behandlingen av revidert budsjett vil kunne gjøre noen
ytterligere prioriteringer. Det er nok gledelig for et nyvalgt studentparlament. Kort oppsummert så
har vi i dag følgende midler tilgjengelig fordelt over drift og særvilkår for begge “avdelingene”
våre (StOr og Fadder):
Driftskonto StOr Særvilkår StOr Driftskonto Fadder
Særvilkår Fadder
*per 08.11.2021

530 645 kr
401 801 kr
425 406 kr
208 296 kr

I tillegg så kommer det lønnsutbetalinger for november og desember, dette utgjør om lag 180 000
kr, men vi i tillegg noen større utestående faktura som forfaller etter at dette er skrevet. Dette utgjør
inntekter på rundt 200 000, og betyr at vi sannsynligvis ender opp med et driftsresultat på rundt 350
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000 - 400 000. De største enkeltutgiftene som gjør at vi ikke kommer nærmere det budsjetterte
driftsresultatet er organisasjonsseminaret som ikke ble avholdt, fordi studentparlamentet ikke kunne
stille på de tidspunktene arbeidsutvalget hadde anledning til å arrangere dette. I tillegg så er det et
underforbruk på sosiale aktiviteter. Det har rett og slett vært svært utfordrende å arrangere ting i år,
pga restriksjoner i første halvår og kapasitet i andre halvår. Det sagt så har SiS satset stort på den
type arrangementer som denne budsjettposten ville dekket, gjennom midler de har fått fra
Kunnskapsdepartementet øremerket denne type arrangementer. Siste årsak til at man ikke når
budsjettert driftsresultat er fordi man i budsjettet har satt av midler til nye datamaskiner til
arbeidsutvalget. Dette er noe vi i dag har fått bekreftet at UiS dekker gjennom vilkårene i
samarbeidsavtalen. Dette utgjør om lag 90 000 kroner.

Forslag til vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker
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STUDENTPARLAMENTET

Sak 67/21

Budsjett

Saksbehandler

Organisasjonskonsulent

Vedlegg

Budsjett 2022

Bakgrunn

I forbindelse med overgangen til et nytt år skal Studentparlamentet vedta budsjettet for det
kommende året. Budsjettet for 2021 legger opp til mest mulig normal drift, men etter ferdigstillelse
av regnskapet så vil det være noe ekstra midler som kan revideres inn på poster studentparlamentet
ønsker å prioritere. Tilskuddet fra UiS er inflasjonsjustert for StOr, mens Fadder har fått en økning
fra 350 000 til 500 000. Men UiS kommer ikke til å dekke 1/3 av sikkerhetsregningen for
Fadderfestivalen i 2022 slik de pleier, dette er nå inkludert i tilskuddet. Dette utgjør tradisjonelt om
lag 60 000 – 100 000 kroner. Økningen i Fadders tilskudd ligger i praksis da mellom 50 000 – 90
000 kroner, avhengig av hvordan Fadder velger å organisere festivalen og med det størrelsen på
sikkerhetsregningen. Fadder sitt tilskudd har ikke vært justert på mange år og arbeidsutvalget og
fadderutvalget er svært positive til at dette nå er justert opp.
Ut over dette så presenteres de ulike satsingene i budsjettet i plenum. Studentparlamentet
oppfordres til å stille spørsmål og debattere ønskede satsninger, både i dette budsjettet og eventuelle
refleksjoner for revideringen som kommer på nyåret.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar StOrs budsjett for 2022.
Enstemmig vedtatt uten endringer
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Sak 68/21

Orienteringssak - studentparlamentets periode

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
På sist møte i studentparlamentet ble det tatt opp et forslag AU skulle utrede til dette møtet. Det
handlet om hvilken periode representantene i studentparlamentet skulle sitte og muligheten for at
dette kunne endres slik at man ikke står i en situasjon det man må bytte ut mange representanter
midt i perioden. En tror også at det har en positiv virkning for de som kunne tenkt seg å stille, men
velger å ikke gjøre det bare for 1/2 år.
I forbindelse med denne utredningen har AU gjort seg opp noen tanker som de vil utforske mer før
dette endres, det går ut på hele sammensetningen til parlamentet og om det er hensiktsmessig at
man skal gå bort fra listevalg, inkludere representanter fra fakultetene i tillegg til listene, eller
fortsette slik som det er nå. For at denne prosessen skal bli best mulig kommer AU til å hente inn
informasjon fra andre institusjoner for å se hva som gjøres hvor og hva som funker. Det er derfor
tenkt at perioden endres når man finner ut av hva som passer best, gjerne sammen med et forslag
om sammensetningen av parlamentet. En tenker også å se på om studentvalget burde vært flyttet i
forbindelse med dette.

Forslag til vedtak
Ingen vedtak i orienteringssaker
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STUDENTPARLAMENTET

Sak 69/21

Halvårsrapport StOr

Saksbehandler

AU

Vedlegg

Halvårsrapport StOr

Bakgrunn
I henhold til styringsdokumentene skal arbeidsutvalget levere inn en halvårlig rapport basert på
handlingsplanen for 2021/2022.
AU oppfordrer listene til å sende inn spørsmål i forkant slik at vi kan gi så gode svar som mulig på de
spørsmålene studentparlamentet måtte ha.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar rapporten til orientering.
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Sak 70/21

UiS Bistand

Saksbehandler

Leder

Vedlegg

Ingen

Bakgrunn
UiS Bistand skal etter styringsdokumentene velges på valgmøtet i mai, dette ble avglemt og på grunn
av det ble styret ikke valgt før første møtet på høstsemesteret i 2021.
I henhold til styringsdokumentene skal UiS Bistand innstille på hvem de vil gi bistandssummen til,
men på grunn av en kommunikasjonssvikt innad i AU har ikke dette blitt formidlet til styret. De har
satt frist for organisasjonene til 22.november og er derfor ikke klare til å innstille ved dette møtet.
Arbeidsutvalget foreslår at parlamentet bestemmer om de vil at dette skal vedtas som e-post vedtak
eller ved et ekstraordinært digitalt møte i desember.

Forslag til vedtak
Ingen vedtak i orienteringssaker

14

STUDENTPARLAMENTET

Protokoll fra e-post vedtak om UiS Bistand
Kjære studentparlament.
Her kommer e-post saken om tildeling av bistandsmidlene som samles inn over semesteravgiften. Vedtaket
som dere nå skal ta er for våren 2022.
UiS Bistand har foreslått følgende organisasjon og prosjekt: Stiftelsen Partners sitt arbeid med
helseopplæring i Myanmar
Helsen til Myanmar-befolkningen, spesielt i landlige og etniske minoritetsområder er veldig dårlig. Dette
skyldes flere tiår med borgerkrig, omsorgssvikt og kronisk underinvestering. Dette forårsaker høy mor- og
spedbarnsdødelighet, kronisk underernæring og hemmet vekst, utbredt infeksjonssykdom og ubehandlet
kronisk sykdom. Barn fra landlige og etniske minoriteter og deres familier er uforholdsmessig berørt. Rurale
og etniske minoritetssamfunn forblir fanget i fattigdomssyklusen av utilstrekkelig utdanning og mangel på
helsetjenester. Dette gjør det svært vanskelig for barn og unge å nå sitt potensial. Undertrykkelse av etniske
minoriteter og andre er mye lettere når helsetilstanden deres er dårlig. Gjennom dette prosjektet jobber
Partners med å styrke helsetilstanden til lokalsamfunnet. Prosjektet gjør dette gjennom opplæring av
helsearbeidere med et bredt spekter av helsekunnskaper og ferdigheter som passer for arbeid på
landsbygda, for å forbedre den generelle helsetilstanden i landet.
Partners sitt opplæringsprosjekt jobber med å gi grunnleggende helsekunnskaper til mennesker som
kommer fra etniske bakgrunner. Kursene er 3 måneder om gangen. Studentene får alt dekket av kost og losji,
i tillegg til utstyret de trenger under opplæringen. Når de er ferdig med kursene, får de med seg nok utstyr til
å reise til sin hjemlandsby eller flyktningleir for å passe på befolkningen der. Kurset består av opplæring i:
•
•
•
•
•
•

Fødsel
Lege sår (skuddsår, landminer, beinbrudd, osv)
Gi riktig medikasjon (Malaria, diaré, smertestillende)
Tannhelse
Mental helse
Stabilisering av en pasient for reise til nærmeste sykehus (som er ofte en flerdagstur unna)

Det er selvsagt begrensninger til hvor mye studentene kan lære seg på 3 måneder, men kurset er designet
for å være intensivt og går kun gjennom det mest nødvendige for overlevelse. Når et land er rystet med krig
og konflikt, er det ikke alltid mulighet å ta en lang og grundig utdanning- men det er alltid behov for noen
som kan det grunnleggende innen helse.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet gir pengene til UiS Bistand. Pengene skal brukes til helseopplæring i Myanmar i
regi av Stiftelsen Partners.

12 representanter stemte. Samtlige stemte for forslag til vedtak. Resterende medlemmer deltok
ikke i e-post avstemningen.
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Eventuelle saker
Møteevaluering
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