INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 14.03.2017
Sted: 4 etg Arne Rettedals Hus
Tid: 16:30- 18:30
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer

15 min

Saksliste:
09/17

Revidering av stillingsbeskrivelse for Nestleder for læringsmiljø
og Nestleder for utdanning
Revidering av stillingsbeskrivelse for Leder

15 min

Revidering av samarbeidskontrakten mellom StOr og
organisasjonene
Valg av arbeidsprogramkomité

15 min

Pause

10 min

13/17

Resolusjon om døgnåpne fasiliteter ved UiS

15 min

14/17

Innspill til UiS budsjett for 2018

15 min

10/17
11/17
12/17

15 min

20 min

Eventuelt
Møteevaluering

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Magne Bartlett
Leder

Jørgen Sjøberg
Nestleder for Utdanning

Victoria Walberg
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.
Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr – skriftlig vedlegg OK Ble holdt muntlig
Universitetsstyrerepresentantene – 3 min OK
Nasjonal studentorganisasjon – 3 min OK
KK – 3 min
Studentsamskipnaden i Stavanger – 3 min OK
Velferdstinget i Stavanger – 3 min OK
Fadder – 3 min Ikke til stede
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Sak: 09/17 Revidering av stillingsbeskrivelse for Nestleder for utdanning og
Nestleder for læringsmiljø
Saksbehandler: Nestleder for utdanning og Nestleder for læringsmiljø
Vedlegg / Attachements:
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det er 2 år siden Studentparlamentet vedtok at Arbeidsutvalget skal bestå av 3 studenter på
heltid. Både det forrige arbeidsutvalget og dette mener at endringen har vært en suksess.
Samtidig er det naturlig at man etter 2 år går gjennom arbeidsbeskrivelsene for å se på hva
som kan bli enda bedre.
I løpet av de siste 2 årene har det kommet frem at stillingen til Nestleder for Læringsmiljø til
tider kan være for omfattende, spesielt i forhold til stillingen til Nestleder for Utdanning.
Derfor vil endringene som blir foreslått i stor grad være flytting av arbeidsoppgaver fra
Nestleder for Læringsmiljø til Nestleder for Utdanning.
Forslagene er delvis basert på hva som har vært reelle arbeidsoppgaver det siste året, noe som
ikke vil gi store endringer i dagens arbeidssituasjon.
Da stillingsbeskrivelsene ble vedtatt for 2 år siden, var det arbeidsdelingen rundt
internasjonale studenter som ble mest diskutert. Noen ønsket at alt internasjonalt ansvar skulle
ligge på én stilling, mens andre ønsket en oppdeling. På papiret har det vært en oppdeling.
Forslaget som ligger til grunn vil nå forsøke å flytte utvekslingsansvaret helt og holdent til
Nestleder for Utdanning, mens Nestleder for Læringsmiljø vil få ansvaret for innveksling.
Unntaket vil være for NOMSA-studentene som nå vil ligger under Nestleder for Utdanning
sitt ansvar. Nestleder for Læringsmiljø vil fortsatt være kontaktpersonen for internasjonale
studenter ved UiS.
Delingen rundt oppfølgingen av den generelle internasjonaliseringen, hvor Nestleder for
Utdanning skal ha det faglige ansvaret og Nestleder for Læringsmiljø skal ha ansvaret det
internasjonale arbeidet i StOr, er ikke foreslått endret. Dette kan skape usikkerhet rundt hvem
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som har hvilket ansvar. Derfor bør det nok i det minste være en diskusjon rundt
hva som skal definere forskjellen, eventuelt kan man se på andre måter å formulere
arbeidsbeskrivelsen på.
It has been 2 years since the Student Parliament decided that the EC should consist of 3
students on full time. Both this EC and the previous are happy with the changes made 2 years
ago. After 2 years though, it is natural to go through the work-descriptions to see if any
changes can be made to make the work-situation even better.
The last 2 years have shown that the position of Vice President of Learning Environment are
more comprehensive then what was the intention of the time. Especially if you compare it to
the position of Vice President of Education. Therefore, the changes proposed are mainly
moving tasks from VP of Learning Environment to VP of Education.
The suggestions are partly based on what have been the real work-situation the last year, and
will therefore not make any significant changes to the everyday-work of the EC.
2 years ago, when the work-descriptions were made, it was responsibility of international
students that were the main subject of debate. Some wanted to split the responsibility between
the VP’s, others wanted only one to have the responsibility. On paper there has been a divide
between the VP’s. The changes that are suggested will move the responsibility of exchange
students going out fully to the VP of Education. Exchange students coming to UiS will be the
responsibility of VP of Learning Environment. That is at least the intention in the suggestion.
VP of Learning Environment will still be international student’s main contact in StOr.
The divide regarding internationalization is not suggested changed. That means that VP of
Education still will have academic responsibility of internationalization, and VP of Learning
Environment will have responsibility of internationalization within StOr. This might cause
confusion when it comes to responsibility, so it might be a good idea to have a discussion
whether or not there should be made changes in the formulation in the work-description.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar endringene i stillingsbeskrivelsene til Nestleder for Utdanning og
Nestleder for Læringsmiljø slik de er foreslått i vedleggene («NLM forslag» og «NU
forslag»).
Proposed resolution
The Student Parliament adopts the changes made in the work-description as suggested in the
attachements (“VPLE suggestion” and “VPE suggestion”).
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Vedtak: Studentparlamentet vedtar endringene i stillingsbeskrivelsene til
Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø slik de er foreslått i
vedleggene («NLM forslag» og «NU forslag»).

Sak: 10/17 Revidering av stillingsbeskrivelse Leder
Saksbehandler: Leder
Vedlegg / Attachements: Leder med endringer
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Etter to år med gjeldende stillingsbeskrivelser ser AU behov for å gjøre noen små endringer i
leders stillingsbeskrivelse for å tilpasse stillingsbeskrivelsen til dagens arbeidssituasjon.
StOr har stått i bresjen for at blitt opprettet to eksterne råd/grupper: Et studentråd i Stavanger
kommune som skal fungere som et rådgivende organ for bystyret og en ressursgruppe for
studenter i Stavanger Næringsforening som skal fungere som et bindeledd mellom
næringslivet og studentene.
Arbeidsutvalget ser det som naturlig at leder representerer StOr i begge disse rådene/gruppene
og foreslår derfor et tillegg i punkt leders stillingsbeskrivelse som omhandler StOrs eksterne
arbeid:
3.4 Representere StOr i Studentrådet i Stavanger Kommune og ressursgruppen for studenter i
Næringsforeningen i Stavanger-regionen.
Det foreslås også en presisering i punkt 4. Det foreslås å stryke «for fagpolitiske saker» slik at
punkt 4 blir følgende:
4. Profilere seg aktivt mot studentene ved UiS, samt sette dagsorden i media og ved
universitetet.
Det er også behov for å gjøre noen redaksjonelle endringer i leders stillingsbeskrivelse med
tanke på at enkelte utvalg ved UiS fikk nye navn, men disse er ikke oppdatert i leders
stillingsbeskrivelse.
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After two years with the current position descriptions, the EC sees the nedd to
make some small adjustments in the president’s position description to adapt it to
the current work situation.
StOr have been in the forefront to make to external councils/groups: One student council that
will serve as an advisory board for the city council in student matters and a resource group for
student in Stavanger Chamber of Commerce that will work as the main link between students
and businesses.
In the Executive Committees opinion, it is natural that the president represent StOr in the
councils/groups and therefore propose the following addition to the president’s position
description that concerns StOr’s external affairs:
3.4 Represent StOr in student council advising Stavanger City Council in student matters and
the resource group for the in the Stavanger-region Chamber of Commerce
We also propose a precision to point four.
4. Profile actively towards students at UiS as well as setting the agenda in media and at UiS.
There is also a need to make some editorial changes in the position description to make sure it
is up to date with the names of certain councils and boards at the university that were given
new names last year, but have not been changed in the position description.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar de endringer som framkommer i saksframlegget og gir
arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i stillingsbeskrivelsen.
Vedtak: Studentparlamentet vedtar de endringer som framkommer i saksframlegget og gir
arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i stillingsbeskrivelsen.
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Sak: 11/17 Revidering av samarbeidskontrakten mellom StOr og organisasjonene
Saksbehandler: Nestleder for læringsmiljø
Vedlegg / Attachements: Ingen / None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget, AU, har sammen med kontrollkomiteen, KK, sett på samarbeidsavtalen
mellom StOr og Studentorg./linjeforening, siden det ikke er et styringsdokument kan det
derfor revideres og vedtas i AU. Grunnen er at AU vil gjøre det tydeligere hva StOr kan bistå
med og å gjøre samarbeidspartner mer bevisst på dette årlig ved bytte av styret.
Ved å legge til punkter i vår samarbeidsavtale som tilsier oppdatering av avtale årlig gjør det
nye styret bevisst på deres rettigheter samt oppdatering av informasjon til StOr blir en naturlig
del når konstituerende møte/generalforsamling er gjennomført.
Executive committee, EC, together with Control committee has revised the cooperation
agreement between StOr and the studentorg./associations, since this is not an governing
document it can be revised and concluded in EC. The reason is that EC wants to make it
clearer what StOr actually can assist and make the partner more conscious of this every year
when changing the boards.
By adding some points to our partnership that dictate update agreements annually makes the
new board aware of their rights as well as updating information to StOr becomes a natural
part after the constitutional meeting/general assemble is completed.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament takes note of the case
Vedtak: Studentparlamentet tar saken til orientering
The Student Parliament takes note of the case
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Sak: 12/17 Valg av arbeidsprogramkomité
Saksbehandler: Leder
Vedlegg / Attachements: Ingen / None
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal i henhold til vedtektene velges en arbeidsprogramkomité som får i oppgave å lage
forslag til arbeidsprogram for StOr i perioden AU-perioden 17/18.
Hver liste har mulighet til å velge et medlem og et personlig varamedlem til komiteen.
Arbeidsutvalget foreslår Jørgen Sjøberg som sekretær for komiteen. Sekretær har talerett og
forslagsrett i komiteen, men ikke stemmerett.
According to the statutes the Student Parliament must elect a work program committee that is
tasked with making a proposal for StOr’s work program for the EC-period 17/18.
Each list have the opportunity to elect one of their own members with a personal deputy.
The executive committee propose that vice president of education, Jørgen Sjøberg for
secretary of the committee. The secretary have the right to speak and make proposals in the
committee but not the right to vote.

Forslag til vedtak/ Proposed motion
Studentparlamentet velger Jørgen Sjøberg som sekretær for arbeidsprogramkomiteen.
The Student Parliament elects Jørgen Sjøberg as secretary for the work program committee
Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The Student Parliament elects the following persons as members of the work program
committee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
The Student Parliament appoints the following persons as personal deputies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vedtak:
Studentparlamentet velger Jørgen Sjøberg som sekretær for arbeidsprogramkomiteen.
The Student Parliament elects Jørgen Sjøberg as secretary for the work program committee
Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1. Jakob Ruus
2. André Pedersen
3. Jonas Bjørheim
4. Jakob Hyllseth Ryen
5. Rebekka Nygaard
6.
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Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1. Ingrid Brustad
2. Anne Marie Lund
3. Signe Gevik
4.Tor Håkon Carlsson
5. Sofie Birgitte Andersen
6.
Sak: 13/17 Resolusjon om døgnåpne fasiliteter
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg:
___________________________________________________________________________
Bakgrunn:
Per i dag er noen fasiliteter kun åpent dersom det er forelesning i faget, eller dersom studenter
som har forelesning i rommet har fått anledning til å bruke det på kveldstid. Disse kan gjerne
være døgnåpne, men det virker mer naturlig at de faller inn under universitetets åpningstider,
som er 06:00 - 23:00.
Åpningen av slike ressurser muliggjør en studentaktiv læring på et høyere plan, hvor studenter
får mulighet til å utforske faglige kunnskaper for egen maskin, som et supplement til det man
lærer i fagene. Muligheten til å utforske både din egen disiplin, men også andre, stimulerer
læring, men også nyskapning og innovasjon
Så vi ønsker å pålegge alle instanser som forvalter lokaler som laboratorium, idrettslokaler,
kino, svømmehaller, studioer og forelesningssaler å utarbeide en enkel mal om hvordan få
tilgang, for å så gjennomføre dette.
Dersom man ønsker et levende campus, må det også være mulig for studentene å drive med
læringsaktivitet utenfor forelesningstidspunktene.
As of today, some facilities only open if there is a lecture in the subject, or if students have
lectures in the room has had the opportunity to use it in the evenings. These could well be
open 24/7, but it seems more natural that they fall under the university's opening hours, which
are 6:00 to 11:00 p.m..
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The opening of such resources enables a student active learning on a higher level,
where students get the opportunity to explore academic knowledge under their
own, as a complement to the learning in the subjects. The opportunity to explore both your
own discipline, but also others, stimulates learning, but also innovation.
So we would like to impose on all bodies which administers premises such as laboratories,
sports facilities, cinemas, swimming pools, studios and lecture halls to prepare a simple
template on how to access, so to implement this.
If you want a vibrant campus, it must also be possible for students to engage in learning
activities outside lecture times.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar “Resolusjon om utvidet tilgang til UiS fasiliteter for studenter“
The Student Parliament adopts “Resolution on extended access to UiS facilities for students”
Vedtak:
Studentparlamentet vedtar “Resolusjon om utvidet tilgang til UiS fasiliteter for studenter“
The Student Parliament adopts “Resolution on extended access to UiS facilities for students”
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Sak: 14/17 Innspill til UiS-budsjett for 2018
Saksbehandler: Leder
Vedlegg / Attachement:
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
1.mai er det frist for å sende inn budsjettinnspill til UiS for 2018. Allerede i Junimøte
behandler styret budsjett for 2018, med justeringer i november etter statsbudsjett tildelingen.
Vi anbefaler parlamentet å prioritere punkter som vi skal prioritere istedenfor en hel søknad.
Punktene baserer seg i stor grad på arbeidsprogrammet. AU ber studentparlamentet om
fullmakt til å skrive søknad ut i fra punktene som vedtas.
-

Ressurser til utvikling av bibliotekets arealer

-

Økning til UNIPED

-

Satsning på digital infrastruktur, og tilrettelegge for å gjøre det fysiske læringsmiljøet
sosialt attraktivt.

-

Frigjøre ressurser til studentassistenter/ mentorer og vitenskapelige assistenter.

-

En økning til fadder mht vakthold

May 1st is the deadline to send budget suggestions to UiS for 2018. The board processes the
2018 at the June meeting and make adjustments in November after the national budget
allocation.
We recommend the Student Parliament to prioritize some points instead of sending an entire
application. The suggested points are largely based on the work program. The EC asks the
Student Parliament for authority to write an application based on the points that you choose to
adopt.
Forslag til vedtak: AU får fullmakt til å prioritere punkter
Vedtak: AU får fullmakt til å prioritere punkter
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Tilleggspunkter til budsjetttprioriteringen til AU:
•
•
•

Ressurser til å opprette kildesortering på UiS
Ressurser til erstatningslokaler for grupperom som forsvinner til fordel for kontorer på
EAL
Honorering av studentrepresentanter i styreverv
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