INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 12.05.2017
Sted: Scandic Park Stavanger
Tid: 15:30- 19:55
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer
Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
Saksliste:

15 min

15/17 Valg av ny leder for StOr

20 min

16/17 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget

10 min

17/17 Kontrollkomiteen sin halvårsrapport

10 min

18/17 Valg av Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø

20 min

Pause

10 min

19/17 Valg av Universitetsstyrerepresentanter

10 min

20/17 Valg av Faddersjef

15 min

21/17 Fadder: Revidert Budsjett

15 min

22/17 Sommerfullmakt

10 min

Pause

10 min

23/17 Valg av representanter på nivå 2 og 3

10 min

24/17 Arbeidsprogram for StOr

20 min

25/17 Valg av studenter til Institusjonelle utvalg

15 min

26/17 Regnskap med revisors beretning

15 min

27/17 Miljøfyrtårn

10 min

28/17 Flyttegebyr SiS

10 min

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

Jørgen Sjøberg
Nestleder for Utdanning

Victoria Walberg
Nestleder for Læringsmiljø

Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter
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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 OK
Universitetsstyrerepresentantene OK
Nasjonal studentorganisasjon OK
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr OK
Studentsamskipnaden i Stavanger OK
Velferdstinget i Stavanger OK
Fadder OK

Eventuelt
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Sak: 15/17 Valg av ny leder for StOr
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Innstilling fra Valgkomiteen
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal velges ny leder for arbeidsutvalget, som skal sitte fra 1.juli 2017- 1.juli 2018. Dette
er en honorert fulltidsstilling, hvor ny leder skal være frontfigur sammen med resten av
arbeidsutvalget for studentene som går på UiS.
Stillingen har vært utlyst, og det har vært en valgkomite som har evaluert søknad og hatt
intervjurunder med kandidatene.
Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling før møtet, og den vil også bli presentert muntlig
under møtet.

The Student Parliament is to elect a new president of StOr, which will be in office from 1 July
2017- 1 July 2018. This is a remunerated full-time position, where the new president should
be the front figure along with the rest of the executive committee for the students who attend
the University of Stavanger.
The position has been advertised, and there has been a nomination committee that evaluated
the applications, and had interviews with the candidates.
The Nomination Committee will publicize its recommendation before the meeting this will
also be presented orally at the meeting.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger _Jørgen Sjøberg_____til leder av StOr 2017/18.
Jørgen ble valgt med over 50% av stemmene etter første runde.
The Student Parliament elects ____________________ as president of StOr 2017/2018
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Sak: 16/17 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Halvårsrapport
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I følge vedtektene skal StOr legge frem en halvårsrapport på slutten av hvert semestermøte.
Rapporten tar for seg hva Arbeidsutvalget har arbeidet med det siste halvåret, hvilke politiske
saker som har vært prioritert, og hvilke andre organisatoriske saker som det har blitt arbeidet
med.
Det oppfordres til å stille spørsmål til rapporten, da den ikke tar for seg alle detaljer.
According to the statutes StOr submit a semi-annual report at the end of each semester
meeting. The report examines what the executive committee has been working on the past six
months, the political issues that have been prioritized, and which other organizational matters
we have been working on.
You are encouraged to ask questions, as the report does not deal with all the details.
Forslag til vedtak
Saken om arbeidsutvalget sin halvårsrapport sendes til studentparlamentet
Studentparlamentet godkjenner arbeidsutvalget sinn halvårsrapport.
The Student Parliament approves the executive committees semi-annual report.

Vedtak: Saken om arbeidsutvalget sin halvårsrapport sendes til studentparlamentet
Studentparlamentet godkjenner arbeidsutvalget sinn halvårsrapport.
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Sak: 17/17 Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Kontrollkomiteen sin halvårsrapport
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal kontrollkomiteen levere sin rapport til Studentparlamentet på
siste møte før sommeren.
Rapporten omhandler arbeidet kontrollkomiteen har gjort siden de ble valgt, og hvordan både
studentparlamentet og arbeidsutvalget har forholdt seg til vedtektene, og styringsdokumentene
til StOr.
According to the statutes the control committee delivers its report semi-annual to the Student
Parliament at the last meeting before the summer.

The report concerns the work the control committee have done since they were elected and
how both the student parliament and the executive committee have dealt with the statutes and
guiding documents of StOr.

Forslag til vedtak
Halvårsrapporten sendes til studentparlamentet for behandling
The Student Parliament approves the control committees semi-annual report.

Vedtak:
Halvårsrapporten sendes til studentparlamentet for behandling
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Vedtak: Halvårsrapporten sendes til studentparlamentet for behandling

Sak: 18/17 Valg av Nestleder for Utdanning og Nestleder for Læringsmiljø
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal velges ny nestleder for læringsmiljø og ny nestleder for utdanning, som skal sitte fra
1.juli 2017 til 1.juli 2018.
Stillingene har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av
valgkomiteen.
Valgkomiteen legger frem sin innstilling på møtet.
The Student Parliament elects a new Vice President of Learning Environment and new Vice
President of Education, which be in office from July 1, 2017 to July 1, 2018.

The positions have been advertised, and candidates had the opportunity to be considered by
the nomination committee.

The nomination committee will present its recommendation at the meeting.

Forslag til vedtak
Saken om valg av nestledere sendes til studentparlamentet for behandling
Studentparlamentet velger ____Sara Sunniva Jalali___________til Nestleder for Utdanning
og ____Emma Øren_____________til Nestleder for Læringsmiljø.
Begge kandidatene ble valgt uten å stemme pga ingen andre kandidater

The Student Parliament elects ______________________ as Vice President of Education and
________________________ as Vice President of Learning Environment
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Sak: 19/17 Valg av Universitetsstyrerepresentanter
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning
Vedlegg: Innstilling fra Valgkomiteen
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Universitetsstyret er det øverste beslutningstakende organet ved UiS. I henhold til
Universitets og Høyskole loven har studentene 20% representasjon i styret.
Det skal velges to fast representanter, en mann og en kvinne og det skal velges en personlig
vara til hver som må være av samme kjønn.
StOrs valgkomite har intervjuet kandidater til vervene, og vil presentere sin innstilling
muntlig på møtet.
The University Board is the highest decision-making body at the University of Stavanger.
According to the University and College law, students have 20% representation on the board.

The Student Parliament elects two represetatives representatives, a man, and a woman, and a
personal deputy for each that must be of the same sex.
StOr’s nomination-committee have interviewed candidates for the positions. Their
recommendation to the parliament is as following.

Forslag til vedtak
Saken om valg av studentrepresentanter til universitetsstyret sendes til studentparlamentet for
behandling
Studentparlamentet velger følgende faste representanter til universitetsstyret:
Studentparlamentet velger følgende personlige varamedlemmer til universitetsstyret
-
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Vedtak: Saken om valg av studentrepresentanter til universitetsstyret sendes til
studentparlamentet for behandling
Studentparlamentet velger følgende faste representanter til universitetsstyret:
- Sverre Gaupås
- Fatema Al-Musawi
Studentparlamentet velger følgende personlige varamedlemmer til universitetsstyret
- Magne Bartlett
- Ingrid Brustad

The Student Parliament elects the following permanent representatives for the university
board:
The Student Parliament elects the following personal deputy members to the university board:



Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere dersom det ikke er nok kandidater
The Excecutive board can supplement candidates if there is not enough candidates that
gets elected
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Sak: 20/17 Valg av Faddersjef
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø
Vedlegg: Innstilling fra Valgkomiteen
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal det velges ny faddersjef på siste ordinære studentparlamentsmøte
før sommeren. Faddersjef-kandidater har vært innom valgkomiteen.
Dersom det ikke skulle være noen kandidater kan studentparlamentet i henhold til vedtektene
velge faddersjef på sitt første ordinære parlamentsmøte etter sommerferien.
Valgkomiteen legger frem sin innstilling til ny faddersjef 2018.
According to the statutes The Student Parliament will elect new Fadder leader on the last
ordinary student parliament meeting before summer. Fadder Leader candidates have visited
the Election Committee.

If there should be any candidates can student parliament according to the statutes choose
Fadder leader at its first ordinary parliamentary meeting after the summer break.

The nomination committee will present its recommendation to the new Fadder leader in 2018.

Forslag til vedtak
Saken om valg av ny faddersjef sendes til studentparlamentet for behandling
Studentparlamentet velger __Kim Roger Andersen___________som ny faddersjef 2018.
The Student Parliament elects ____________________ as new Fadder Leader 2018.
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Sak: 21/17 Fadder: Revidert Budsjett
Saksbehandler: Faddersjef
Vedlegg: Fadder sitt reviderte budsjett og noter
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal fadder sitt reviderte budsjett opp på siste møte før sommeren.
Fadder vil kort redegjøre for sitt reviderte budsjett, og vil ta imot eventuelle spørsmål
Accroding to the statutes Fadder’s revised budget is to processed in the last meeting before
the summer. Fadder will shortly explain their revised budget and answer any questions.

Forslag til vedtak
Fadder sitt reviderte budsjett sendes til studentparlamentet for behandling
The Student Parliament approves Fadder’s revised budget.

Vedtak: Fadder sitt reviderte budsjett sendes til studentparlamentet for behandling
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Sak: 22/17 Sommerfullmakt
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det siste ordinære studentparlamentsmøte er 12.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.
On May 12th, the Student Parliament has their final meeting before the summer break. The
new EC has to work through the summer, and if they are going to be able to work effectively,
they need a power of authority for the summer.

This power will be disclosed at the first Student Parliament meeting after the summer break.
The Student Parliament will then be oriented on what the EC have used their power of
authority on during summer.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet innvilger sommerfullmakt til Arbeidsutvalget
The Student Parliament grants the EC with power of authority for the summer.
Vedtak: Studentparlamentet innvilger sommerfullmakt til Arbeidsutvalget
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Sak: 23/17 Valg av representanter på nivå 2 og 3
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Formålet med fakultetsstyrene er å styrke studentenes og ansattes innflytelse på utviklingen
av Universitetet og eget fakultet.
Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar.
Det eneste kravet til å bli valgt til studentrepresentant i fakultetsstyrene, er at man tar
studiepoeng ved fakultetet.
Fakultetsstyrets mandat
- Være høringsinstans til strategiske planer og andre saker av betydning for fakultetet.
- Fastsette fakultetets strategiske planer
- Fastsette fakultetets studietilbud og fremme forslag til
universitetsstyret/utdanningsutvalget om etablering/akkreditering og nedlegging av
studietilbud.
- Fastsette områder for satsninger på forskning, innovasjon og formidling.
Møtefrekvens
Fakultetsstyret har rundt 4-6 møter i året. Styrets møtefrekvens er knyttet opp mot årshjulet og
viktige prioriteringer og vedtak.
Fakultetsstyrerepresentantene blir også invitert til seminarer og uformelle møter i kraft av sitt
verv hvor det er frivillig oppmøte.
Sammensetning
Fakultetsstyrene har 9 medlemmer:
- 4 vitenskapelige ansatte – høyst 1 fra hvert institutt
- 2 studenter
- 1 teknisk-administrativ ansatt
- 2 eksterne medlemmer
Det skal velges to faste og to vararepresentanter til hvert fakultetsstyre.

Følgende har meldt sitt kandidatur:
Samfunnsvitenskapelige fakultet – Henrik Steen Kristiansen
Samfunnsvitenskapelige fakultet – Nora Shaban
Fakultetsstyret Tek-Nat – Kristine Thuestad
Kvalitetsutvalget HUM – Mads Kapstad
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Instituttstyret NHS – Kim Roger Andersen
Instituttstyret IPT – Kristine Thuestad
The goal of the faculty boards is to strengthen students and employee’s influence on the
development of the University and their own faculty.
The boards primarily have a strategic responsibility for academic affairs.
The only demand to be elected as a student representative in a faculty is that the student must
earn credits at the faculty in question.
Faculty boards mandate
-

Be a consultative body for strategic plans and other matters of importance to the
faculty.
Determine the faculty’s strategic plans
Determine the faculty’s study-programs and suggest establishments and closures of
programs to the university board/education committee.
Establish areas of research, innovation and dissemination.

Frequency of meetings
The Faculty Board has around 4-6 meetings a year. Board meeting frequency is related to the
wheel of the year and key priorities and decisions.
Faculty Board representatives will also be invited to seminars and informal meetings by virtue
of the position, which voluntary to attend.
Composition
Faculty boards have 9 members:
- 4 academic staff
- 2 students
- 1 technical-administrative employee
- 2 external members
The Student Parliament elects two permanent and two deputies for each faculty board
The following have reported their candidacy:
Faculty of Social Sciences – Henrik Steen Kristiansen
Faculty of Social Sciences – Nora Shaban
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Faculty of Science and Technology – Kristine Thuestad
Quality committee Faculty of Arts and Education – Mads Kapstad
The Norwegian School of Hotel Management – Kim Roger Andersen
Department of Petroleum Engineering – Kristine Thuestad
Forslag til vedtak





Det foretas skriftlig valg på de verv hvor det er flere kandidater på samme verv. Til
verv hvor det kun er 1 kandidat, velges kandidaten ved akklamasjon.
Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere dersom det mangler kandidater
Written elections are made when there are more than one candidate for a position. If
there is only one candidate for the position, the candidate is elected by acclamation.
The Excecutive board can supplement candidates if there is not enough candidates that
gets elected

Vedtak:
 Det foretas skriftlig valg på de verv hvor det er flere kandidater på samme verv. Til
verv hvor det kun er 1 kandidat, velges kandidaten ved akklamasjon.
 Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere dersom det mangler kandidater
Samfunnsvitenskapelige fakultet – Henrik Steen Kristiansen
Samfunnsvitenskapelige fakultet – Anne Marie Lund
Samfunnsvitenskapelige fakultet vara – Nora Shaban
Fakultetsstyret Tek-Nat – Kristine Thuestad
Kvalitetsutvalget HUM – Mads Kapstad
Instituttstyret NHS – Kim Roger Andersen
Instituttstyret IPT – Kristine Thuestad
Kvalitetsutvalget på TEK-NAT – Ove Nicolai Dalheim
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Sak: 24/17 Arbeidsprogram for StOr
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning
Vedlegg: Arbeidsprogram 2017/18
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Hvert år vedtar Studentparlamentet nytt arbeidsprogram på det siste møte før sommeren for
det påtroppende arbeidsutvalget. Forslag til arbeidsprogram utarbeides av
arbeidsprogramkomiteen som ble valgt på forrige parlamentsmøte, og skal bestå av et medlem
fra hver av listene i parlamentet. ISU valgte å ikke sende en representant siden
arbeidsprogrammet er på norsk og møtene i komiteen foregikk på norsk.

Nestleder for Utdanning utarbeidet et forslag til arbeidsprogramkomiteen basert på nåværende
arbeidsprogram og programmene listene stilte til valg på i høst. Det ble holdt ett møte hvor
forslaget ble diskutert og komiteen kunne komme med endringsforslag. Etter møtet har
Nestleder for Utdanning gjort endringer etter de forslag som fremkom i det møtet, som ble
sendt til komiteens medlemmer per e-post for ettersyn. Det har ikke vært behov for et nytt
møte etter dette.
Det er tatt ut 1 dissens blant komiteens medlemmer. Andre Pedersen (Moderat Liste) har tatt
ut dissens på linje 122-123 og ønsker at kulepunktet fjernes fra arbeidsprogrammet.

Every year the Student Parliament adopts a new work program at the last meeting before the
summer for the new executive committee. The work-program committee that where elected at
the previous meeting and consists of one member from each of the lists in the parliament has
drawn up the proposed work-program. ISU chose not to send a representative since the work
program is in Norwegian and meetings took place in Norwegian.
Vice President of Education presented the committee with a proposal for a new workprogram. This proposal where based on the work-program for this year and the list’s political
programs from the election in October. There were held one meeting when the committee
could make changes to the proposed program. After the meeting, Vice President of Education
made changes to the program based on the discussion in the meeting. The new proposal where
sent out by e-mail to the members of the committee and no new suggestions were made.
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Andre Pedersen (Moderat) have one objection to the program that are now presented to the
parliament. He wants line 122-123 removed from the program.
Forslag til vedtak
Arbeidsprogrammet sendes til Studentparlamentet for behandling
The Student Parliament adopts the work-program 2017/2018
Vedtak:
Arbeidsprogrammet sendes til Studentparlamentet for behandling
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Sak: 25/17 Valg av studenter til Institusjonelle utvalg
Saksbehandler: Leder
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
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.
4 vararepresentanter, supplering
KVALITET- OG LÆRINGSMILJØUTVALGET
Kvalitets- og 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 følge nøye med i utviklingen i spørsmål som angår
studentenes sikkerhet og velferd. Utvalget har fem faste studentrepresentanter. Medlemmene
blir kompensert etter Statens regulativer. Leder i StOr har fast plass iht. vervinstruks. Derfor
velges kun 4 av fem studentrepresentanter.
4 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.
En kvinnelig representant
En kvinnelig vararepresentant
En mannlig representant
En mannlig vararepresentant
SKIKKETHETSNEMDA
Skikkethetsnemda skal vurdere studenters skikkethet ved tvilsmelding. Nemdens arbeid er
reguleres av «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning». Det skal velges to
representanter. Ved Universitetet i Stavanger er det følgende studieretninger som er underlagt
denne vurderingen:
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Førskolelærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Barnevernspedagog
Sosialt arbeid (sosionom)
Sykepleie
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.
2 representanter
1 vararepresentant

Følgende har meldt sitt kandidatur:
- Skikkethetsnemnda: Jørgen Jakobsson
It is time to elect permanent and deputy representatives for the following councils and
committees at UiS, and we aim for gender equality in the different positions.
EDUCATION COMMITTEE
Education Committee shall, on behalf of the Board at UiS contribute to good quality
education and student administration at the University of Stavanger, as well as providing
guidelines for the university's educational activities so that quality is in focus. The committee
will help ensure that the requirements NOKUT and the institution itself sets for its quality
work fulfilled. The committee has four permanent student representatives. Members are
compensated according to government regulations.
4 premanent and 4 deputy members.
LEARNING ENVIRONMENT COMMITTEE
The learning environment committee is legally required and will contribute to the Universities
and University Colleges law is enforced. The committee shall participate in the planning of
measures concerning the learning environment and it will closely monitor the developments
in matters concerning the safety and welfare. The committee has five permanent student
representatives. Members are compensated according to government regulations. The
president in StOr have a permanent seat according the job description. Therefore the Student
Parliament only elects four out of five student representatives.
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4 permament and 4 deupty members.

BOARD of COMPLAINTS
The Board of Complaints discuss relevant complaints from students. The Board of
Complaints has two permanent student representatives, a man and a woman. The Board of
Complaints members are compensated according to Government regulation.
A female representative
A female deputy
A male representative
A male deputy

SUITABILITY COMMITTEE
The Suitability committee assess students' suitability by doubts message. The committees
work is governed by the "Regulations for Suitability Assessment in Higher Education." Two
representatives are to be elected. At the University of Stavanger are the following studies are
subject to this assessment:
Early Childhood Education
Teacher Education 1.-7. steps
Teacher Education, 5.-10. steps
Teacher training program (PPU)
Child Welfare
Social work (social worker)
Nursing
2 permanent and 2 deputy members

ELECTORAL BOARD
The Electoral Board prepare and administer elections and prepare and approve the schedule
for elections. This applies to elections that are both related to UiS and the student election.
The Electoral Board have two permanent student representatives.
2 permanent members and 1 deputy member
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The following have reported their candidacy
-

Aleksander Egeli, Learning Environment Committee

Forslag til vedtak
Saken videresendes til Studentparlamentet
Studentparlamentet velger følgende representanter + vara til Utdanningsutvalget (Education
Committee:
-Fast:Jørgen Sjøberg
-Fast:Marte Mæland
-Fast:Sara Sunniva Jalali
-Fast:
-1.Vara:
-2.Vara:
-3.Vara:
-4.Vara:
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Læringsmiljøutvalget
(Learning Environment Committee):
- Leder av StOr Jørgen Sjøberg
- Fast Emma Øren
- Fast Anne Marie Lund
- Fast
-Vara
-Vara
-Vara
-Vara
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Klagenemda (Board of
Complaints):
-Fast (Mann): Sondre Olsson
-Fast (Kvinne): Silje Madeleine Aalberg
-Vara (Mann): Erik Kvam
-Vara (Kvinne): Stine Trulsen
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Skikkethetsnemda
(Suitability Committee):
-Fast Jørgen Jakobsson
-Fast Hanne Bratland
-Vara Juni Johnsen
-Vara
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Valgstyret (Electoral
Board):
- Fast Jørgen Sjøberg
- Fast
-Vara
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* Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere dersom det mangler kandidater
* The Excecutive board can supplement candidates if there is not enough candidates that
gets elected
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Sak: 26/17 Regnskap med revisors beretning.
Saksbehandler: Organisasjonskonsulenten
Vedlegg: Regnskap og revisors beretning
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
StOrs regnskap for 2016 er ferdigstilt i henhold til vedtektene og godkjent av revisor
StOr’s financial statement for 2016 have been completed in accordance with the statutes and
approved by the auditor

Forslag til vedtak
Regnskapet med revisors beretning videresendes til studentparlamentet

Vedtak: Regnskapet med revisors beretning videresendes til studentparlamentet
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Sak: 27/17 Miljøfyrtårn
Saksbehandler: Nestleder for Utdanning
Opprinnelig forslagsstiller: Environmental List
Vedlegg: Miljøfyrtårn
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Under arbeidet med arbeidsprogrammet for 2017/2018 ble det foreslått at StOr skal arbeide
for at Universitetet i Stavanger skal bli sertifisert som miljøfyrtårn. Etter mye diskusjon i
arbeidsprogramkomiteen, ble man enige om at dette bør løftes som egen sak.
Under diskusjonen kom det blant annet frem at Start UiS tidligere har begynt på prosessen om
å bli miljøsertifisert. Denne prosessen ville koste de ca. 40.000 kroner.
Det ble også problematisert i hvilken grad StOr kan «kreve» at Universitetet i Stavanger skal
bli sertifisert som miljøfyrtårn hvis vi ikke selv ønsker å bli det. Det er en omfattende prosess
å bli sertifisert som miljøfyrtårn som blant annet involverer engasjement av konsulenter og
sertifisør som skal honoreres. Det er også usikkerhet knyttet til om studentorganisasjoner og
linjeforeninger må følge de samme kravene til sertifiseringen hvis StOr blir sertifisert.
Det er også praktiske hensyn man må ta før man velger å gå inn i en slik prosess. Blant annet
følger sertifiseringen krav om miljøvennlig transport (eksempelvis at man tar tog i stedet for
fly) som kan skape praktiske problemer for arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget vurderer det slik at det er vanskelig å kreve at Universitetet i Stavanger skal
starte prosessen med å bli sertifisert som miljøfyrtårn uten at vi selv starter prosessen. De
kostnader og praktiske hensyn som må tas i en slik prosess, vurderer arbeidsutvalget til å være
for omfattende for StOr til at dette vil være hensiktsmessig.
During the work-programcommittee’s meeting, the possibility of UiS becoming certified as a
Miljøfyrtårn where debated. After some discussion, the committee agreed that this issue
would be raised separated from the work-program.
The issue of StOr “demanding” that UiS becoming certified as a Miljøfyrtårn without StOr
doing it as well where debated. The process of becoming certified as a Miljøfyrtån is costly in
both time and money. The process will including hiring consultants and a certifier. It came up
during the meeting that Start UiS would have to spend 40.000 crones on the process when
they considered becoming certified. It is also uncertain if student unions and student
organizations affiliated with StOr will have to follow the same demands if StOr becomes
certified. This is an issue because there is a lot of practical consequences that need to be
discussed (like you have to travel by train instead of by plane).
The EC considers it difficult for StOr to demand UiS becoming certified without becoming
themselves. The costs in money and time, the EC considers to be too extensive for this to be
reasonable.
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Forslag til vedtak
Forslaget om at StOr skal arbeide for at UiS skal bli sertifisert som Miljøfyrtårn avvises.
The proposal that StOr shall work for UiS to be certified as a Miljøfyrtårn is rejected.
Vedtak: Studentparlamentet støtter UiS Miljøråds ønske om Miljøfyrtårnsertifisering av UiS ,
og stemmer JA til at UiS skal bli miljøfyrtårnssertifisert og støtter Miljørådets forslag og
prosess.
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Sak: 28/17 Gebyr intern flytting SiS Internal moving fee’s in SiS Housing
Saksbehandler: Leder
Opprinnelig forslagsstiller: ISU
Vedlegg:
___________________________________________________________________________
Ved flytting internt i SiS-bolig blir studentene pålagt et gebyr på 1000 kroner. SiS begrunner
dette med at utflytting medfører merarbeid for dem i tillegg til at de ofte må leie inn
vasketjenester fordi studentene ikke er flinke nok til å vaske ut etter seg. Det at en
studentsamskipnad, hvis ansvar er å drive studentvelferd avkrever studenter et såpass stort
flyttegebyr fremstår for Studentparlamentet som urimelig.
Flytting, også internt er en del av hverdagen for enhver aktør som formidler så mange boliger
som SiS-bolig, og det burde derfor være tatt høyde arbeidet intern flytting medfører innenfor
den ordinære driftsrammen og burde ikke dekkes av studentene som allerede er en økonomisk
ressurssvak gruppe. Dette fremstår imidlertid som en fornuftig løsning dersom studenten selv
velger å bryte kontrakten på inneværende bolig.
Studentparlamentet ønsker på bakgrunn av det ovennevnte at det blir gitt et engangsunntak for
dette gebyret for studentene det gjelder, slik at dersom de flytter flere ganger internt i SiSbolig blir de kun fritatt den første gangen.
When students move internally in SiS housing they are imposed a moving fee of 1000 kr. SiS
justifies this with the additional work this leads as well as that they often have to rent cleaning
services because students often don’t clean their apartments well enough to satisfy SiS
requirements. The fact that a student welfare service, whose responsibility it is to provide
student welfare, impose such a large moving fee on students appears unreasonable to the
Student Parliament.
Moving, also internally is part of everyday life for any actor that conveys as many housing
units as SiS Housing, so this should therefore be taken into account within the ordinary
operations budget and not covered by students who are already an economically
disadvantaged group. This does however appear as a reasonable solution if a student chooses
to break the contract on his present housing unit.
The Student Parliament wishes, based on the above-mentioned reasons, that all student get a
onetime exemption from the moving fee, so that if they moving internally in SiS Housing
several times they are only granted exemption the first time.
Forslag til vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen om internt flyttegebyr i SiS bolig.
The Student Parliament adopts the resolution on internal moving fee’s in SiS Housing
Vedtak:
Studentparlamentet vedtar resolusjonen om internt flyttegebyr i SiS bolig.
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Eventuelt

Møteevaluering
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