INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 13.09.2017
Sted: Styrerom 4. etasje AR
Tid: 16:30- 18:40
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer
Saksliste:

15 min

29/17 Supplering av Studentparlamentet

10 min

30/17 Supplering av Kontrollkomiteen (KK)

10 min

31/17 Rapport: Sommerfullmakt

10 min

32/17 Valg: UiS-representanter til Velferdstinget i Stavanger

15 min

Pause

5 min

33/17 Møteplan høsten 2017

5 min

34/17 Studentvalget 2017

5 min

35/17 20 kr-ordningen

10 min

36/17 Prioritering av behov tilknyttet bygg på UiS

10 min

Pause

5 min

37/17 Antall karrieredager på UiS

15 min

38/17 Resolusjon: Kjønnsnøytrale toaletter

15 min

Eventuelt
Møteevaluering
___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Jørgen Hedin Sjøberg
Leder

Sara Jalali
Nestleder for Utdanning

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø
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Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter OK

Godkjenninger
-

Godkjenning av innkalling OK
Godkjenning av saksliste og dagsorden OK
Godkjenning av protokoll for forrige møte OK
Saker under eventuelt OK

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.
Det var 16 stemmeberettigede representanter til stede.

Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr (skriftlig) - OK
Universitetsstyrerepresentantene - OK
Nasjonal studentorganisasjon - Ikke tilstede
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr - Ikke tilstede
Studentsamskipnaden i Stavanger - Ikke tilstede
Velferdstinget i Stavanger - OK
Fadder - OK

Eventuelt
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Sak: 29/17 Supplering av Studentparlamentet
Parliament
Saksbehandler: Leder

Supplementation of the Student

President

Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Flere medlemmer av studentparlamentet har av ulike grunner måtte fratre vervet.
Studentparlamentet kan supplere inn medlemmer i henhold til valgreglementet:
«Supplering i Studentparlamentet skal skje slik at den mandatfordeling listene fikk i valget
ivaretas. Listen som har tomme plasser skal selv innstille på kandidatene de ønsker supplert.
Dersom listen ikke klarer å stille kandidater ved supplering kan Studentparlamentet velge å
supplere andre kandidater utenfra den aktuelle listen.»
Listene gir sin innstilling på Studentparlamentsmøtet.

Several members of the Student Parliament had to resign for various reasons. The Student
Parliament may supplement new members according to the regulations:
Supplementation in the Student Parliament shall take place so that the mandate distribution
each list received in the election is taken care of. The list with empty spaces must be set by
the candidates they wish supplement with. If the list fails to nominate candidates, the Student
Parliament may elect to supplement other candidates from outside the current list.
The lists nominates new members at the meeting.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet supplerer følgende inn til Studentparlamentet:
Faste: Forslag fra Jakob Ruus (SD): Joachim Børlie (SD), Jørgen Jakobsen (SD), Forslag fra
Moderat Liste: Even Hallås (M), Camilla Undal (M)
Varaer: Forslag fra Jakob Ruus (SD): Elin Jacobsen Vikse (SD), Edvind Rygg (SD), Grethe
Marie Strøm (SD), Forslag fra Hanne Bratland (T): Øystein Eiane (T), Didrik Skaale (T),
Philip Janissen (T), Forslag fra Moderat Liste: Else Karin Bjørheim (M), Rebekka Lyngnes
Ramsland (M), Emilie Christensen (M)
The Student Parliament supplement the following to the Student Parliament:
Members: Joachim Børlie (SD), Jørgen Jakobsen (SD), Even Hallås (M), Camilla Undal (M)
Deputies: Elin Jacobsen Vikse (SD), Edvind Rygg (SD), Grethe Marie Strøm (SD), Øystein
Eiane (T), Didrik Skaale (T), Philip Janissen (T), Else Karin Bjørheim (M), Rebekka Lyngnes
Ramsland (M), Emilie Christensen (M)
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Vedtak:
Decision:
Studentparlamentet supplerer følgende inn til Studentparlamentet:
Faste: Joachim Børlie (SD), Jørgen Jakobsen (SD), Even Hallås (M), Camilla Undal (M)
Varaer: Elin Jacobsen Vikse (SD), Edvind Rygg (SD), Grethe Marie Strøm (SD), Øystein
Eiane (TN), Didrik Skaale (TN), Philip Janissen (TN), Else Karin Bjørheim (M), Rebekka
Lyngnes Ramsland (M), Emilie Christensen (M)

The Student Parliament supplement the following to the Student Parliament:
Members: Joachim Børlie (SD), Jørgen Jakobsen (SD), Even Hallås (M), Camilla Undal (M)
Deputies: Elin Jacobsen Vikse (SD), Edvind Rygg (SD), Grethe Marie Strøm (SD), Øystein
Eiane (T), Didrik Skaale (T), Philip Janissen (T), Else Karin Bjørheim (M), Rebekka Lyngnes
Ramsland (M), Emilie Christensen (M)
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Sak: 30/17 Supplering av Kontrollkomiteen (KK) Supplement of the Control Comittee
Saksbehandler: Leder

President

Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
På forrige Studentparlamentsmøte ble Kontrollkomiteens medlem, Fatema Al-Musawi, valgt
til kvinnelig representant i Universitetsstyret og kan dermed ikke lenger sitte i
Kontrollkomiteen (KK). Det er dermed behov for supplering av KK.
Medlem av KK, Henrik Kristiansen, har over sommeren brukt tid på å finne aktuelle
kandidater til vervet, og har til Arbeidsutvalget innstilt på Charlotte Panlilio Iversen til nytt
medlem av KK.
Fatema Al-Musawi had to leave her position as member of the Control Committee due to her
being elected as the female representative for the university board.
Member of the Control Committee, Henrik Kristiansen, has spent the summer finding
potential candidates for the position and has to the Executive committee nominated Charlotte
Panlilio Iversen.
Forslag til vedtak
Charlotte Panlilio Iversen suppleres inn i KK for studieåret 2017/2018.
Charlotte Panlilio Iversen is supplemented as a member to the Control Committee for
2017/2018.
Vedtak:
Decision
Charlotte Panlilio Iversen suppleres inn i KK for studieåret 2017/2018.
Charlotte Panlilio Iversen is supplemented as a member to the Control Committee for
2017/2018.
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Sak: 31/17 Rapport: Sommerfullmakt
Saksbehandler: Leder

Summer Authorization

President

Vedlegg: Rapport Sommerfullmakt

Bakgrunn
Arbeidsutvalget legger i henhold til vedtektene hvert år fram en rapport som viser hva man
har brukt sommerfullmakten til.
AU har i hovedsak brukt sommerfullmakten til følgende:
• Oppnevning av studentrepresentanter
• KRIK har fått unntak for bestemmelse om styreleder i samarbeidskontrakten med StOr
• Møteplan høsten 2017
• Studentvalget 2017
• Prioritering av bygg tilknyttet UiS
Se vedlegg for utfyllende informasjon.
Når det gjelder bruk av midler knyttet til aktivitetene så har vi brukt av budsjettpostene til
Fadderfestivalen og Engasjertmiddagen slik det er lagt opp til, og alt har foregått innenfor
budsjettrammen.
According to the statutes, the executive committee must present the Student Parliament with a
report of what we have done during the summer with our summer authorization.

The Executive Committee have used their summer authorization on the following:
•

Appointment of student representatives

•

KRIK has been granted an exception for the appointment of Chairman of the Board in
the cooperation agreement with StOr

•

Student Parliament meetings 2017

•

The Student election 2017

•

Prioritization of buildings on campus

When it comes to the use of funds related to these activities we have used the budget posts for
the Fadder festival and “Engasjertmiddagen” as these budget posts were supposed to be and
this has all been done within the budget.
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar Arbeidsutvalgets bruk av sommerfullmakt til orientering
The Student Parliament takes the Executive Committee’s use of summer authorization for
orientation
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar Arbeidsutvalgets bruk av sommerfullmakt til orientering
The Student Parliament takes the Executive Committee’s use of summer authorization for
orientation
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Sak: 32/17 Valg: UiS-representanter til Velferdstinget i Stavanger
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning Vice President of Education
Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal UiS sine representanter til Velferdstinget i Stavanger velges på
første Studentparlamentsmøte i høstsemesteret. Velferdstinget i Stavanger er det overordnede
studentpolitiske organet i velferdssaker for alle studenter ved tilslutningsskolene til
Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).
Det skal velges seks (6) faste- og seks (6) vararepresentanter i rekkefølge.
Listene og AU foreslår kandidater på Studentparlamentsmøtet.

According to the statutes, the University of Stavanger’s representatives to Velferdstinget in
Stavanger shall be elected at the first Student Parliament meeting in the autumn semester.
Velferdstinget in Stavanger is the main student-political organization, concerned with the
welfare of students with affiliation to Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

Forslag til vedtak

Forslag fra Moderat liste: Håvard Vikse og André Pedersen
Forslag fra Sosialdemokratisk liste: Joachim Børlie
Forslag fra TekNat liste: André Larsen
Forslag fra StOr, AU: AU gis fullmakt til å supplere inn resterende faste representanter og
vara
Studentparlamentet velger følgende til Velferdstinget i Stavanger:
Faste: Håvard Vikse, André Pedersen, Joachim Børlie, André Larsen
Vara:
AU gis fullmakt til å supplere inn resterende faste representanter og vara.
The Student Parliament elects the following members to Velferdstinget in Stavanger:
Members: Håvard Vikse, André Pedersen, Joachim Børlie, André Larsen
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Deputies:
The Executive Committee is given authorization to supply members and deputies.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet velger følgende til Velferdstinget i Stavanger:
Faste: ML: Håvard Vikse, André Pedersen, SD; Joachim Børlie, André Larsen (T)
Vara:
AU gis fullmakt til å supplere inn resterende faste representanter og vara.
The Student Parliament elects the following members to Velferdstinget in Stavanger:
Members: ML: Håvard Vikse, André Pedersen, SD: Joachim Børlie, T: André Larsen
Deputies:
The Executive Committee is given authorization to supply members and deputies.
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Sak: 33/17 Møteplan 2017
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning Vice President of Education
Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
AU har på sommerfullmakt vedtatt følgende møteplan for Studentparlamentet, høsten 2017:
13. september
18. oktober
22. november

The executive committee has decided the following meeting schedule for the Student
Parliament, autumn 2017:
September 13th
October 18th
November 22nd
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar møteplanen for høsten 2017 til orientering.
The Student Parliament takes the meeting schedule for the autumn of 2017 for orientation.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar møteplanen for høsten 2017 til orientering.
The Student Parliament takes the meeting schedule for the autumn of 2017 for orientation.
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Sak: 34/17 Studentvalget 2017
Saksbehandler: Nestleder for utdanning Vice President of Education
Vedlegg: Ingen
None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Studentparlamentsvalget vil foregå mandag 16. oktober til og med fredag 27. oktober, det
betyr at disse to ukene kan studenten avgi sin stemme. Disse ukene er de som passer best da
det de to foregående ukene er høstferie.
Listene må levere kandidatliste og politisk program innen 22. september. Dersom listen ikke
holder tidsfristen så er listen dessverre ikke med i årets studentparlamentsvalg.

The Student Parliament election will take place from Monday, October 16th to Friday,
October 27th, which means that during these two weeks, the students can use their vote. These
weeks are the best suited, because the previous two weeks that are autumn holiday.
The lists must submit a candidate list and a political program by September 22nd. If the list
does not keep the deadline, the list is unfortunately not included in this year’s Student
Parliamentary election.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar datoene for årets studentvalg 2017 til orientering.
Student Parliament takes the dates for this year’s Student Election 2017, for orientation.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar datoene for årets studentvalg 2017 til orientering.
Student Parliament takes the dates for this year’s Student Election 2017, for orientation.
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Sak: 35/17 20 kr-ordningen
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø

Vice President of Learning Environment

Vedlegg: Invitasjon til 20 kr-ordningens arbeidsgruppe (Norwegian only)
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
20 kr-ordningen er en ordning der studentene ved Universitetet i Stavanger (UiS) selv kan
velge om de ønsker å gi 40 kroner av sin semesteravgift til et studentbasert humanitært formål
eller organisasjon. Tidligere har denne summen blitt fordelt mellom UiS Aid og SAIH, men
ettersom UiS Aid ikke lenger er studentorganisasjon foreslo tidligere Arbeidsutvalg (20152016) at denne ordningen skulle endres. Endringen som ble gjort, ble vedtatt av
Studentparlamentet på møtet avholdt 13.mai 2016, og innebærer at de 20 kronene UiS Aid
tidligere mottok skal fordeles på nytt hvert år. SAIH vil fortsatt motta de 20 kronene de alltid
har mottatt hvert semester.
I vedtak fattet av Studentparlamentet ved UiS, ble det bestemt at Arbeidsutvalget i StOr skulle
nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme en innstilling om hvem som skal motta penger fra
20 kr-ordningen. Denne høsten skal arbeidsgruppen innstille på hvilket formål/hvilken
organisasjon som skal motta midlene i 2018.
Videre har jeg sendt invitasjon til følgende;
• Studentpresten ved UiS
• Amnesty UiS
• Ingeniører Uten Grenser UiS
• SAIH Stavanger
De inviterte har fått svarfrist 06.09.17 og første møte med arbeidsgruppen vil da komme
fortløpende.
Each year the Executive Committee (EC) have to form a workgroup that will recommend to
the Student Parliament what organization or aid project that will receive a donation of the 20
NOK each semester. The recommendation will be presented to the Student Parliament in
November.
Vice President of Learning Environment have invited the following to the workgroup:
• The Student Priest at UiS
• Amnesty UiS
• Engineers without boarders UiS
• SAIH Stavanger
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.
The Student Parliament considers themselves oriented.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering.
The Student Parliament considers themselves oriented.
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Sak: 36/17 Prioritering av bygg tilknyttet UiS
Saksbehandler: Leder
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Bygg- og arealforvaltningsdirektøren ved UiS har bedt StOr prioritere sine bygningsmessige
behov ved UiS. StOr skal ikke kun legge inn sine prioriteringer for Studentenes Hus, men
generelt de meninger vi har om hvilke behov det er på UiS.
Universitetsdirektøren og Bygg- og arealforvaltningsdirektøren har gjort det klart at det ikke
er noen lovnader knyttet til en slik prioriteringsliste. Dette skal kun brukes for å kartlegge
hvilke behov det er på UiS.
Svarfristen var 5. september og Arbeidsutvalget har derfor gjort prioriteringene på
sommerfullmakt, men tatt utgangpunkt i arbeidsprogrammet for 2017/2018. Arbeidsutvalget
var og enige om å levere en kort, presis og realistisk liste for å øke muligheten for
gjennomslag.
StOrs prioriteringer:
1. Resirkulering og kildesortering på UiS (alle bygg)
2. Oppussing av 1. etasje på Studentenes Hus
3. Elektroniske infoskjermer i Kjølv Egelands Hus
4. Lokaler til Studenttelefonen
StOr has been asked to make a list over our prioritizing of building-needs at UiS. StOr had to
submit their list by september 5th, so this list has been submitted on the EC’s summer
authorization. The EC used the work-program for 2017/2018 as a base for our priorities.
StOr’s priorities:
1. Recycling at UiS (all buildings)
2. New furnishment at Studentenes Hus (first floor)
3. Electronic info-screens at Kjølv Egelands Hus
4. Rooms for “Studenttelefonen”
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament consider themselves to be orientated
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Sak: 37/17 Antall karrieredager på UiS
Saksbehandler: Leder
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det er et forslag fra Ressursgruppen for Studenter i Næringsforeningen at man i Stavanger
skal samle alle studentarrangerte «karrieredager» til én stor karrieremesse. Dette forslaget har
kommet opp etter at man har fått indikasjoner fra næringslivet at de ønsker en slik ordning, og
at det i dag er for mange slike karrieredager.
Forslaget har ved 2 anledninger blitt presentert Engasjertmøtet for tilbakemeldinger. Første
gang vinteren 2017 og andre gang høsten 2017. Tilbakemeldingene første gangen var mer
eller mindre utelukkende negative, noe som òg kan skyldes at Arbeidsutvalget i StOr var
dårlig forberedt og klarte ikke svare på spørsmålene som kom. Andre gangen ble det ikke stilt
noen spørsmål, ei heller kom det noen kommentarer av hverken negativ eller positiv karakter.
Etter Engasjertmøtet 22. august, har 4 foreninger tatt kontakt med Leder av StOr om forslaget
og luftet noen av sine bekymringer knyttet til forslaget. Det ble og i det møtet anbefalt Leder å
ta kontakt med de andre foreningene direkte for å få tilbakemeldinger. Det har ikke vært
mulig for Leder å få til slike møter i skrivende stund.
For linjeforeninger og studentorganisasjoner tilknyttet StOr er det både positive og negative
konsekvenser av forslaget om én stor karrieremesse. For de største
foreningene/organisasjonene er de negative konsekvensene først og fremst knyttet til et
økonomisk tap. Det er flere foreninger/organisasjoner som baserer sin drift på inntektene fra
disse karrieredagene. Hvor stort det økonomiske tapet er, vil variere fra forening til forening
og er basert på hvor vellykkede deres karrieredager er. Man ønsker å komme opp med en
løsning som vil redusere det økonomiske tapet for foreningene/organisasjonene, og man ser
på forskjellige modeller for det.
De positive konsekvensene vil i større grad være for de mindre foreningene/organisasjonene
som i dag ikke har egne karrieredager. Intensjonen i å samle alle karrieredagene til én stor
messe er og at man skal kunne finne bedrifter/organisasjoner som er på utkikk etter all den
kompetansen det utdannes til ved Universitetet i Stavanger. Dette vil dermed bli en messe
som vil være attraktiv for alt fra økonomer og ingeniører til samfunnsvitere og humanister.
Man ønsker og at ved å samle alle karrieredagene til én stor messe vil ha en positiv symbolsk
verdi i at alle stavangerstudentene samarbeider om å knytte våre utdanninger til næringslivets
etterspørsel og at messen kan bli et attraktivt samlingspunkt for studenter som kan brukes i
rekrutteringen av nye studenter og promotere Stavanger som studentby.
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«Ressursgruppen for studenter» in Stavanger Chamber of Commerce, have made a suggestion
that we gather all the student-driven “Career-days” and form one big “Career-day” for all
students. This suggestion is based on indications that the businesses in the region wants this,
and that they think there are too many “Career-days” today.

This proposal has been presented to “Engasjert-forum” twice, the first time in the winter of
2017 and the second on august 22nd. The first time, the feedback was exclusively bad, but the
second time there were no questions or remarks that were either positive or negative. One
organization has at the time this is written, requested a meeting with the President of StOr
concerning this proposal.

The proposal will have both negative and positive effects on the “engaged environment”. The
bigger organizations base a lot of their activity on these career-days. As of now, we do not
know how we will reduce the financial losses these organizations will have, but there are
several suggestions. Nothing has been decided yet. The biggest organizations will have a
financial loss either way.

The positive effect is that it is expected that the smaller organizations will be involved and get
a chance to be a part of a career-day. The intention of the proposal is also that one big careerday will gather all the students in Stavanger to work together to promote our education and
ourselves, and this big career-day will be open for everyone including engineers and social
science students. The proposal also hopes to achieve a positive symbolic effect in gathering
all the students in Stavanger, making it a symbol for recruitment of new students and
Stavanger as a “Student-city”.

Forslag til vedtak
Ingen innstilling: Arbeidsutvalget lager en innstilling basert på debatten i Studentparlamentet.
No recommendation: The EC will make a recommendation based on the debate in the
meeting.
Forslag fra Moderat Liste: Studentparlamentet oppfordrer Næringsforeninger til å selv ta opp
saken med linjeforeningene og StOr avslutter sitt arbeid med saken.
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Forslag fra TekNat Liste: Studentparlamentet mener dette er noe studentene ikke ønsker og
anbefaler Næringsforeningen å avslutte arbeidet med antall karrieredager.
Instilling fra StOr, AU:
• Saken utsettes til møtet i studentparlamentet 18.oktober
• AU skal legge til rette for et eget møte om saken mellom
linjeforeningene/organisasjonene og representanter fra Ressursgruppen for
Studenter/Næringsforeningen
• AU skal til neste møte forsøke å lage en oversikt over hvilke foreninger/organisasjoner
som er for og mot forslaget om én karrieredag
Forslaget fra TekNat Liste fikk 8 stemmer og falt.
Forslaget fra Moderat Liste fikk 8 stemmer og falt.
Innstillingen fra StOr, AU falt med stort flertall
Ny votering:
Forslaget fra TekNat Liste fikk 8 stemmer og falt
Forslaget fra Moderat Liste fikk 9 stemmer og er vedtatt
Vedtak
Decusuin
Studentparlamentet oppfordrer Næringsforeninger til å selv ta opp saken med linjeforeningene
og StOr avslutter sitt arbeid med saken.

The Student Parliament recommends the Chamber of Commerce to negotiate the case
themselves with the organizations involved. StOr’s work with the case is ended.
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Sak: 38/17 Resolusjon: Kjønnsnøytrale toaletter
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg: Resolusjon Kjønnsnøytrale toaletter
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Mangfold i høyere utdanning bør belyses, og strategien til Universitetet i Stavanger belyser at
mangfold skal sees som en ressurs i institusjonens læringsmiljø.
Arbeidsutvalget har derfor laget en resolusjon om kjønnsnøytrale toaletter ved UiS.
Resolusjonen ligger vedlagt.

Diversity in higher education should be important to promote, and the University of
Stavanger’s Strategy promotes diversity as a resource in the institutes learning environment.
The Executive Committee has therefore made a resolution about gender neutral toilets at UiS.
The resolution is attached
Forslag til vedtak
Resolusjonen Kjønnsnøytrale toaletter vedtas av Studentparlamentet.
The resolution Kjønnsnøytrale toaletter (Gender Neutral Toilets) is adapted by the Student
Parliament.
Forslag fra Moderat Liste:
•
•
•

Endre bombepunkt 1 til ‘’Noen fremtidige toaletter på Universitetet i Stavanger skal
være kjønnsnøytrale’’
Stryke bombepunkt 2 med påfølgende tekst: ‘’Alle eksisterende toaletter på
Universitetet i Stavanger bygges om til kjønnsnøytrale toaletter’’.
Fjerne tredje avsnitt, linje 7-9.

Endringsforslaget fra Moderat Liste blir enstemmig vedtatt
Vedtak
Decision
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Resolusjonen vedtas med følgende endringer:
• Endre bombepunkt 1 til ‘’Noen fremtidige toaletter på Universitetet i Stavanger skal
være kjønnsnøytrale’’
• Stryke bombepunkt 2 med påfølgende tekst: ‘’Alle eksisterende toaletter på
Universitetet i Stavanger bygges om til kjønnsnøytrale toaletter’’.
• Fjerne tredje avsnitt, linje 7-9.
The resolution is adopted with the following changes:
• Change the first bullet point to ‘’Some future toilets at the University in
Stavanger shall be gender neutral’’
• Remove the second bullet point with the text ‘’All existing toilets at the
University in Stavanger are built again to be gender neutral’’
• Remove the third paragraph, lines 7-9.
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Sak: 39/17 Eventuelt 39/17

Any other business

Saksbehandler: Leder
___________________________________________________________________________
Avtale med Schibsted om avistilgang
Deal with Schibsted about access to news papers
StudentOrganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger har blitt kontaktet av Schibsted
Norge angående en potensiell avtale mellom StOr og Schibsted, kalt Schibsted Student.
Schibsted eier flere mediehus i Norge, blant annet Aftenposten, Stavanger Aftenblad,
Fædrelandsvennen, Bergens Tidene og Adressavisen.
Avtalen omhandler digital tilgang til Schibsteds nettaviser til studenter som er tilknyttet
nettverket på campus.
En tredjepart vil finansiere tilgangen, og StOr har vetorett på hvem denne sponsoren skal
være. Det er Schibsted sin oppgave å finne egnede sponsorer.
Det er ingen kostnader for StOr å inngå avtalen, men StOr binder seg til å promotere avtalen
flere ganger i løpet av året gjennom sine kanaler.
Avtalen er eksklusiv, som innebærer at StOr eller andre på UiS ikke kan inngå lignende
avtaler med andre aktører i samme bransje.
Avtalen vil gjelde fra 01.10.2017 til 31.08.2017.
Avtalen krever også at StOr klarerer avtalen med administrasjonen og IT-avdelingen ved
Universitet i Stavanger, og i skrivende stund er det kun det StOr venter på før avtalen
signeres.
StOr og Schibsted håper at avtalen skal være klar og signert i tide til at studentene får tilgang
fra 01.10.2017.
StOr has been contacted by Schibsted Norge concerning a potential deal between StOr and
Schibsted called Schisted Student.
Schibsted owns a number of media houses in Norway, including Aftenposten, Stavanger
Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidene and Adresseavisen.
The deal is about digital access to Schibsteds newspapers for students associated to the
network on campus.
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A third party will finance the access, and StOr can veto who this sponsor will be. It is
Shcibsted job to find possible sponsors.
There are no costs for StOr by making this deal, but StOr is commited to promote the deal
through its channels.
The deal is exclusive, which means that StOr and UiS cannot make similar deals with other
parts in the same industry.
The deal will be from 01.10.2017 until 31.08.2017.
The deal also required that StOr clears the agreement with the administration and the IToffice at UiS, and at the moment it is the only thing StOr is waiting for before the deal is
signed.
StOr and Schibsted hopes that the deal will be ready and signed in time for the students to
gain access from 01.10.2017.
Vedtak
Decision
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament takes the case for orientation
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