INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 11.05.2018
Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel
Tid: 15:00- 20:30
Konstituering
Godkjenninger
Orienteringer

15 min

Saksliste:
23/18 Valgkomiteen orienterer

10 min

24/18 Valg av Leder av StOr

10 min

25/18 Valg av Nestleder for Læringsmiljø

10 min

26/18 Valg av Nestleder for Utdanning

10 min

27/18 Valg av Faddersjef

10 min

28/18 Valg av Universitetsstyrerepresentanter

10 min

29/18 Valg av studenter til Institusjonelle utvalg

10 min

30/18 Valg av representanter på nivå 2 og 3

10 min

31/18 Supplering av Kontroll- og Kvalitetskomité

10 min

15/18 Valg av Prinsipprogramkomite

10 min

Pause

10 min

22/18 Lukket sak

15 min

32/18 Økonomisk orientering

30 min

33/18 Regnskap med revisors beretning

15 min

34/18 Diskusjonssak: Økonomireglement

10 min

35/18 Diskusjonssak: Ekstra honorar for ekstra arbeid til Kontroll- og
Kvalitetskomité
36/18 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget

10 min

37/18 Halvårsrapport fra Kontroll- og Kvalitetskomité

10 min

Pause

10 min

10 min

38/18 Revidering av vedtekter

20 min

39/18 Handlingsplan for StOr

15 min
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40/18 Stillingsbeskrivelser

15 min

41/18 Valg av arbeidsgruppe til stillingsbeskrivelser 2019/2020

10 min

42/18 Sak fra liste: Kolliderende eksamener

10 min

43/18 Sak fra liste: Arbeidsgruppe større Tappetårn

10 min

Eventuelt
Møteevaluering
___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Sara Jalali
Leder

Nestleder for Utdanning

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø

Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Godkjenninger
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll for forrige møte
Saker under eventuelt
Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.
Orienteringer:
Arbeidsutvalget i StOr
Universitetsstyrerepresentantene
Nasjonal studentorganisasjon
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr
Studentsamskipnaden i Stavanger
Velferdstinget i Stavanger
Fadder
Event
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Sak: 23/18 Valgkomiteen orienterer
Saksbehandler: Medlem av valgkomiteen / Member of the Nomination Committee
Vedlegg: 23-18-1 «Rapport fra valgkomiteen 2018» / Report from the Nomination
Committee
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
Valgkomiteen presenterer sitt arbeid og sin rapport.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.

Background
The Nomination Committee will present their report.
Proposed resolution
The Student Parliament is oriented.
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Sak: 24/18 Valg av Leder av StOr
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: 24-18-1 «Innstilling fra Valgkomiteen Leder» / Recommendation from the
Nomination Committee
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal velges en leder av StOr som skal arbeide i perioden 1.juli 2018 til 30.juni 2019.
Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av
valgkomiteen.
Valgkomiteen legger frem en muntlig innstilling på møtet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger ________________________________til leder av StOr 2018/19.

Background
The Student Parliament shall elect a president of StOr, which will be in office from July 1th
2018 to June 30th 2019.
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.

Proposed resolution
The Student Parliament elects _____________________ to be the President of StOr 2018/19.
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Sak: 25/18 Valg av Nestleder for Læringsmiljø
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: 25-18-1 «Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Læringsmiljø» /
Recommendation from the Nomination Committee
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal velges en Nestleder for Læringsmiljø i StOr som skal arbeide i perioden 1. juli 2018
til 30. juni 2019.

Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av
valgkomiteen.
Valgkomiteen legger frem en muntlig innstilling på møtet.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger __________________til Nestleder for Læringsmiljø av StOr
2018/19.

Background
The Student Parliament shall elect a Vice President of Learning Environment of StOr, which
will be in office from July 1th 2018 to June 30th 2019.
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.

Proposed resolution
The Student Parliament elects __________________ to be the Vice President of Learning
Environment of StOr 2018/19.
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Sak: 26/18 Valg av Nestleder for Utdanning
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: 26-18-1 «Innstilling fra Valgkomiteen Nestleder for Utdanning» / Recommendation
from the Nomination Committee
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Det skal velges en Nestleder for Utdanning i StOr som skal arbeide i perioden 1. juli 2018 til
30. juni 2019.

Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av
valgkomiteen.
Valgkomiteen legger frem en muntlig innstilling på møtet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger __________________til Nestleder for Utdanning av StOr 2018/19.

Background
The Student Parliament shall elect a Vice President of Education of StOr, which will be in
office from July 1th 2018 to June 30th 2019.
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.

Proposed resolution
The Student Parliament elects __________________ to be the Vice President of Education of
StOr 2018/19.
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Sak: 27/18 Valg av Faddersjef
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: 27-18-1 «Innstilling fra Valgkomiteen Faddersjef» / Recommendation from the
Nomination Committee
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal det velges ny faddersjef på siste studentparlamentsmøte i
vårsemesteret.
Fadderstyret er StOr sitt øverste organ i fadderordningen. Faddersjef står ansvarlig for
fadderstyret overfor Studentparlamentet og skal lede fadderstyret i overenstemmelse med
Studentparlamentets vedtak.
Valgkomiteen legger frem en muntlig innstilling på møtet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger _________________________________til Faddersjef 2019.
Background
According to the statues a Fadder President will be elected at the last Student Parliament
meeting in the spring semester.
The Fadderboard is StOrs supreme board in the Fadder activity. The Fadder President is
responsible of the Fadderboard to the Student Parliament and is supposed to lead the
Fadderboard in accordance with the decision of the Student Parliament.
The Nomination Committee will publicize its recommendation before the meeting. This will
also be presented orally at the meeting.

Proposed resolution
The Student Parliament elects _____________________to be the Fadder President 2019.
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Sak: 28/18 Valg av Universitetsstyrerepresentanter
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: 28-18-1 «Innstilling fra Valgkomiteen Universitetsstyrerepresentanter» / The
University Board representants
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Universitetsstyret er det øverste beslutningstakende organet ved UiS. I henhold til
Universitets- og Høyskoleloven skal det være 20% studentrepresentasjon i styret.
Det skal velges to faste representanter, en mannlig og en kvinnelig. Samt skal det velges to
personlige vararepresentanter. Vararepresentantene skal også gjenspeile kjønnsbalansen blant
studentrepresentantene.
Valgkomiteen har intervjuet kandidater til vervene. Valgkomiteen legger frem en muntlig
innstilling på møtet.

Forslag til vedtak

-

Studentparlamentet velger følgende faste representanter til universitetsstyret:


-

Studentparlamentet velger følgende personlige varamedlemmer til universitetsstyret:



Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere dersom det ikke er nok kandidater.

Background
The University Board is the supreme decision-making board at the University of Stavanger.
According to the University- and Higher Education law, there shall be 20% student
representation in the board.
There shall be two representatives, one male and one female. In addition to personal deputies
shall be elected. The personal deputies should also reflect the gender balance among the
student representatives.
The Nomination Committee will publicize its recommendation before the meeting. This will
also be presented orally at the meeting.
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Proposed resolution
 The Student Parliament elects the following permanent representatives for the
universityboard:
-



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



The Executive Committee can supplement candidates if there is not enough candidates
that gets elected
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Sak: 29/18 Valg av studenter til institusjonelle utvalg
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene skal Studentparlamentet på det siste møtet i vårsemesteret velge to
studentrepresentanter til universitetets sentrale styrer, råd og utvalg. Her ved:
 Utdanningsutvalget
 Læringsmiljøutvalget
 Klagenemnda
 Skikkethetsnemnda
 Valgstyret
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 representanter
4 vararepresentanter
LÆRINGSMILJØUTVALGET
Læringsmiljøutvalget er lovfestet og skal bidra til at Universitets- og høgskolelovens
bestemmelser blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende
læringsmiljøet og det skal følges nøye med i utviklingen i spørsmål som angår studentenes
sikkerhet og velferd. Utvalget har 4 faste studentrepresentanter. Medlemmene blir kompensert
etter Statens regulativer. Leder i StOr har fast plass iht. vervinstruks og inngår i de 4 faste
studentrepresentantene. Derfor velges det 3 av 4 studentrepresentanter.
3 representanter
4 vararepresentanter
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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 mannlig representant
En kvinnelig vararepresentant
En mannlig vararepresentant
SKIKKETHETSNEMNDA
Skikkethetsvurdering av lærerstudenter ble lovfestet i 1973, men først i 1999 fastsatte
Utdannings- og forskningsdepartementet en forskrift for hvordan utdanningsinstitusjonene
skulle behandle slike saker.
I dag er det «Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005» som lovfester vurderingen,
og Kunnskapsdepartementets «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» som
trådte i kraft 1. august 2006, går nærmere inn på vurderingen og behandlingen.
I denne forskrift ble skikkethetsvurdering utvidet til også å omfatte flere utdanninger, og nå
inngår skikkethetsvurdering i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved
følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet:










Barnehagelærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Lektorutdanning 8.-13. trinn
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Spesialpedagogikk
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.
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2 representanter
1 vararepresentant
Følgende har meldt sitt kandidatur:
Læringsmiljøutvalget – Anne Marie Lund

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.
Studentparlamentet velger følgende representanter + vara til Utdanningsutvalget:
Fast:
Fast:
Fast:
Fast:
1.Vara:
2.Vara:
3.Vara:
4.Vara:
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Læringsmiljøutvalget:
Leder av StOr
Fast
Fast
Fast
Vara
Vara
Vara
Vara
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Klagenemda:
Fast (Mann):
Fast (Kvinne):
Vara (Mann):
Vara (Kvinne):
12
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Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Skikkethetsnemda:
Fast
Fast
Vara
Vara
Studentparlamentet velger følgende studentrepresentanter + vara til Valgstyret:
Fast
Fast
Vara

Background
According to the statues the Student Parliament shall at the last meeting of the spring semester
elect to student representatives to the universities central boards, councils and committees.
Here at:
 Education Committee
 Learning Environment Committee
 Boards of complaints
 Suitability Committee
 Electoral Board
Representatives and deputies shall be elected to the following councils and committees at the
University. Gender equality shall be targeted at the various committees.
EDUCATION COMMITTEE
On behalf of the board of the UiS, the Education Committee shall contribute to good quality
in education and study management at UiS, as well as provide guidelines for the universities,
education activities so that the quality is in focus. The committee shall contribute to the
fulfillment of the requirement that NOKUT and the institution itself set for their quality work.
The committee has four students’ representatives. Members are compensated by the
Governments regulations.
4 Representatives
4 Deputies
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LEARNING ENVIRONMENT COMMITTEE
The Learning Environment Committee is statutory and will contribute to the implementation
of the University and University Act. The committee will participate in the planning of
measures regarding the learning environment, and it will be closely monitored in the
development of questions relating to the students' safety and well-being. The committee has 4
permanent student representatives. Members are compensated by the Government's
regulations. The President of StOr has a permanent place in accordance to solstice
instructions. Therefore, 3 out of 4 student representatives are selected.
3 representatives
4 deputies

BOARDS OF COMPLAINTS
The Board of Complaints addresses relevant complaints from students. The Board of
Complaints has two permanent student representatives, one man and one woman. Complaints'
members are compensated by the Government's regulations.

A female representative
A male representative
A female deputy representative
A male deputy representative
SUITABILITY COMMITTEE
Suitability assessment of teacher students was lawfully established in 1973, but only in 1999
the Ministry of Education and Research set a regulation for how education institutions should
deal with such matters.
Today the “Law on Universities and Collages of April 1th, 2005.” As the lawmakers
assessments, and the Ministry of Education`s “regulations on Suitability assessmentin Higher
Education”, which came into force on August 1th 2006.
In this regulation, suitability assessment has was extended to include more education and now
there is a mathematical assessment in 32 educational courses. At the University of Stavanger,
it is the following education that is a duty to assess the students’ suitability:


Kindergarten Teacher Education
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Primary school teacher education 1 to 7.
Primary school teacher education 5-10.
Teacher Education 8-13.
Practical Educational Education (PPU)
Special Needs Education
Child Welfare Education
Social work (socio-economic)
Nursing

ELECTORAL BOARD
The electoral board shall among others, prepare and administrate the election and prepare and
approve the progress plan for the elections. This applies to choices that are both linked to the
UiS and the Student Election. The Electoral Committee has two student representatives.

2 representatives
1 deputy

The following has announced their candidacy:
Board of Learning Environment - Anne Marie Lund

Proposed resolution
The Student Parliament elects the following representatives + to the Education
Committee:
Solid:
Solid:
Solid:
Solid:
1.Vara:
2.Vara:
3.Vara:
4.Vara:
The Student Parliament elects the following student representatives + to the Learning
Environment Committee:
President of StOr
Solid
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Solid
Solid
Vara
Vara
Vara
Vara

The Student Parliament elects the following student representatives + be to Board of
Complaints:
Solid (Male):
Solid (Female):
Vara (Male):
Vara (Female):
The Student Parliament elects the following student representatives + be to Suitable
Committee:
Solid
Solid
Vara
Vara
The Student Parliament elects the following student representatives + to the Election
Board:
Solid
Solid
Vara


The Executive Committee can supplement candidates if there is not enough
candidates.
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Sak: 30/18 Valg av representanter på nivå 2 og 3
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Fakultetsstyret:
Formålet med fakultetsstyrene er å styrke studentenes og ansattes innflytelse på utviklingen
av Universitetet og eget fakultet.
Styrene skal primært ha et fagstrategisk ansvar.
Sammensetning i fakultetsstyret:
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 fakultetsstyre:
Samfunnsvitenskapelig fakultet – Anne Marie Lund
Studieprogramutvalg:
Formålet med utvalget er å ha fokus på samordning og synergieffekter på tvers av
studieprogrammene og for øvrig bistå studieprogramleder med koordinering, kvalitetssikring
og -utvikling av det enkelte studieprogram. Alle fakulteter skal ha studieprogramutvalg
(unntatt Arkeologisk Museum), ledet av prodekan for undervisning og med deltakelse fra
studieprogramledere og studenter.
Sammensetning i studieprogramutvalg:
- Prodekanene for undervisning skal lede programutvalgene.
- Studieprogramledere ved fakultetet skal være representert.
- 1 representant for studieadministrasjonen ved fakultetet
- 2 studentrepresentanter
Det skal velges to faste og to vararepresentanter til hvert studieprogramutvalg.
Følgende har meldt sitt kandidatur fakultetsstyre:
17

INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
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.

Background
Faculty Board:
The purpose of the faculty boards is to strengthen the influence of students and employees on
the development of the University and its own faculty.
The boards should primarily have a professional strategy.
Composition in the faculty board:
The faculty boards have 9 members:
- 4 academic staff - no more than 1 from each department
- 2 students
- 1 technical-administrative employee
- 2 external members
Two permanent and two deputies shall be elected to each faculty board.
The following has announced his candidacy faculty board:
Faculty of Social Sciences - Anne Marie Lund
Study Program Committee:
The purpose of the committee is to focus on coordination and synergies across the study
programs and, in addition, assist the study program coordinator, quality assurance and
development of the individual study program. All faculties shall have study program
committees (except the Archaeological Museum), led by the dean of instruction for teaching
and with participation from study programmers and students.
Composition in study program committees:
- The Dean of Education will lead the program committees.
- Programmers at the faculty must be represented.
- 1 representative of the study administration at the faculty.
- 2 student representatives.
There must be two solid and two deputy representatives for each study program committee.
The following has announced their candidacy faculty board:
Proposed resolution
18
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A written elections if there are more than one candidate at the same position. If there is
only one candidate, the candidate is chosen by acclamation.
The Executive Committee is authorized to supplement if candidates are missing.
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Sak: 31/18 Supplering av Kontroll- og Kvalitetskomité
Saksbehandler: Kontroll- og Kvalitets komité / Control Committee
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachment
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Kontroll- og Kvalitetskomiteen skal etter vedtekter kapittel 8.1 (1) velges av
Studentparlamentet på siste møte i høstsemesteret. Da sittende medlem av Kontroll- og
Kvalitetskomiteen, Charlotte Panlilio Iversen, ble supplert inn 13.09.2017 for studieåret
2017/2018 ble Iversen etter vedtak valgt for perioden høst 2017- og vårsemesteret 2018. Av
dette er det behov for at det velges nytt medlem av Kontroll- og Kvalitetskomiteen i perioden
1.juni 2018 t.o.m. 31.desember 2018.
En overlapp-periode med påtroppende- og avtroppende medlem av Kontroll- og
Kvalitetskomiteen vil forekomme i juni måned etter interne bestemmelser.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet supplerer _______________________________ som medlem av
Kontroll- og Kvalitetskomiteen i perioden 1.juni 2018 t.o.m. 31.desember 2018.

Background
There will be an election of a new member of the Control Committee in StOr.
Proposed resolution
The Student Parliament elects _________________________________ as new member of the
Control Committee from June 1th 2018 until December 31th 2018.
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Sak: 15/18 Valg av Prinsipprogramkomite
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 20.03.2018 ble sak 15/18 utsatt til neste ordinære
studentparlamentsmøte.
Et prinsipprogram omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på.
Prinsipprogrammet skal revideres og det skal nedsettes en prinsipprogramkomité som skal
utarbeide forslag til revidering av prinsipprogrammet og sende dette til arbeidsutvalget.
Hver liste skal velge et medlem og et personlig varamedlem til komiteen.
Sittende arbeidsutvalg foreslår at påtroppende arbeidsutvalg velger hvem fra arbeidsutvalget
som skal være sekretær for komitéen. Sekretær har talerett og forslagsrett i komitéen, men
ikke stemmerett.
Det endelige prinsipprogrammet må vedtas innen utgangen av 2018.
Forslag til vedtak
•

Studentparlamentet gir arbeidsutvalget fullmakt til å selv velge hvem i arbeidsutvalget
som skal være sekretær for prinsipprogramkomiteen.

Studentparlamentet velger følgende personer som medlem av arbeidsprogramkomiteen:
1.
2.
3.
4.
5.
Studentparlamentet oppnevner følgende personer som personlige varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
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Background
After resolution decided by the Student Parliament on March 20th 2018, case 15/18 was
postponed to the next ordinary Student Parliament meeting.
Program of Principles concerns the principles that StOr builds its policy and business.

Program of principles will be revised and a Program of Principles Committee will be formed
to prepare proposals for revision of the Program of Principles and send these proposals to the
Executive Committee.
Each list in the Student Parliament shall elect one member and one personal deputy to the
committee.
Current Executive Committee purpose that the incumbent Executive Committee elect who
form the Executive Committee to be the secretary of the Program of Principles Committee.

The final principle program must be revised by the end of 2018.

Proposed resolution
• The Student Parliament gives the Executive Committee authorization to elect a member of
the Executive Committee to function as the secretary of the Program of Principles
Committee.
The Student Parliament elects the following persons as members of the Program of Principles
Committee:
1.
2.
3.
4.
5.
The Student Parliament appoints the following persons as personal deputies:
1.
2.
3.
4.
5.
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Sak: 22/18 Lukket sak
Saksbehandler: Kontroll- og Kvalitetskomité
Vedlegg: Ingen vedlegg
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Gjenopptar lukket sak fra ekstraordinært parlamentsmøte 09.04.2018.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet gjenopptar lukket sak fra ekstraordinært parlamentsmøte 09.04.2018.
Proposed resolution
Closed case from meeting April 9th 2018.
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Sak: 32/18 Økonomisk orientering
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg / Attachement: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
På bakgrunn av endring i Arbeidsutvalgets arbeidsstruktur, har Arbeidsutvalget sett seg
nødvendig å foreta endringer i nåværende struktur og rutiner, her med spesielt fokus på
økonomi. På bakgrunn av dette, ønsker nåværende Arbeidsutvalg at Studentparlamentet blir
gjort grundig oppmerksom på dagens økonomiske situasjon og rutiner da dette er av relevans
for organisasjonens fremtidige drift og virke.
Da sakens omfang er av sensitiv informasjon, ønsker Arbeidsutvalget at Studentparlamentet
lukker saken.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet lukker saken.
Proposed resolution
The Student Parliament closes the case.
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Sak: 33/18 Regnskap med revisors beretning
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg / Attachement: 33-18-1 «Brev fra regnskapsfører» / Letter from accountant
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget ønsker på bakgrunn av anbefaling fra regnskapsfører og revisor at
godkjenning av regnskap utsettes til den økonomiske situasjonen er klarert.

Forslag til vedtak
Godkjenning av regnskap utsettes til den økonomiske situasjonen er klarert.

Background
The Executive committee recommend with recommendation from StOrs accountant that the
financial accounting will be approved when the economic situation is cleared.

Proposed resolution
The financial accounting will be postponed until the economic situation is cleared.
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Sak: 34/18 Diskusjonssak: Økonomireglement
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: 34-18-1 «Dagens Økonomireglement» / Economic rules
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget har på bakgrunn av en hektisk periode preget av økonomisk uklarhet, arbeidet
med StOr sine styringsdokumenter sammen med Kontroll- og Kvalitetskomiteen. Da
økonomireglementet er et viktig organisatorisk dokument av StOr sine styringsdokumenter, er
det av Arbeidsutvalget ønskelig at økonomireglementet blir foreslått endret. Da
Arbeidsutvalget, ei Kontroll- og Kvalitetskomiteen har hatt kapasitet til å fremme
endringsforslag, er det av dette ønskelig at Studentparlamentet aktivt tar del i diskusjon om
endring av økonomireglementet.
Forslag til vedtak
 Studentparlamentet diskuterer økonomireglementet og økonomireglementet revideres
ved neste ordinære Studentparlamentsmøte.
 Merknader som blir fremmet i lys av diskusjonen blir tatt med i arbeidet om
økonomireglementets revidering.
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Sak: 35/18 Diskusjonssak: Ekstra honorar for ekstra arbeid til Kontroll- og
Kvalitetskomité
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
Da omstendighetene den siste tiden har vært prekær for StOr, har sittende Arbeidsutvalg
benyttet seg av Kontroll- og Kvalitetskomiteen i større grad enn tidligere. Dette har medført
ekstra arbeidsmengde for Kontroll- og Kvalitetskomiteens medlemmer, som til enhver tid har
stilt seg disponibel overfor Arbeidsutvalget. Av dagens vedtekter, 8.1 (3) slik sitert under, er
det av Arbeidsutvalgets oppfatning at ekstra arbeid bør honoreres og belønnes i den grad det
syntes å være tilfelle.
I de tilfeller verv er honorert skal det settes opp en kontrakt hvor arbeidsoppgaver, forventet
arbeidstid og honorering er angitt. Kontrakten skal signeres av hvert enkelt medlem, samt
leder av Studentorganisasjonen og organisasjonskonsulenten. Ekstra og midlertidig arbeid
kan honoreres etter vedtak.
Arbeidsutvalget ønsker på bakgrunn av dette at Studentparlamentet skal redegjøre for hva
som menes med ekstra og midlertidig arbeid og om sittende Kontroll- og Kvalitetskomite bør
honoreres ytterligere i henhold til de påkjenning og arbeidsoppgaver den siste tiden har
medført.

Forslag til vedtak
 Studentparlamentet skal redegjøre for hva som menes med ekstra og midlertidig
arbeid.
 Studentparlamentet skal ved neste Studentparlamentsmøte sette av midler til ekstra
honorar til Kontroll- og Kvalitetskomiteens medlemmer ved utførelse av ekstra og
midlertidig arbeid.
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Sak: 36/18 Halvårsrapport fra Arbeidsutvalget
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: 36-18-1 «Halvårsrapport Arbeidsutvalget» / Semi-Annual report
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I følge vedtektene skal arbeidsutvalget utarbeide to årlige rapporter basert på handlingsplanen.
Rapportene legges frem for studentparlamentet på siste studentparlamentsmøtet i høst og
vårsemesteret. I følge leder av StOr sin stillingsbeskrivelse står leder ansvarlig for
utarbeidelse av de halvårlige AU-rapportene som skal legges frem for studentparlamentet.
Rapporten tar for seg hva Arbeidsutvalget har arbeidet med det siste halvåret i lys av
Handlingsplanen.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.

Background
According to the statutes, the executive committee shall prepare two annual reports based on
the Action Plan. The reports are presented to the Student parliament at the last Student
parliament meeting in the autumn and spring semester. According to the Presidents job
description, the President is responsible for preparing the Semi-Annual AU reports to be
submitted to the Student parliament. The report is concerned with what the executive
committee has been working on the past six months in light of the Action Plan.

Proposed resolution
The Student Parliament approves the executive committees semi-annual report.
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Sak: 37/18 Halvårsrapport fra Kontroll- og Kvalitetskomité
Saksbehandler: Kontrollkomiteen / Control Committee
Vedlegg: 37-18-1 «Kontrollkomiteen sin halvårsrapport» / Control Committees SemiAnnual report
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
I følge vedtektene skal kontrollkomiteen utarbeide to årlige rapporter. Rapportene legges frem
for studentparlamentet på siste studentparlamentsmøtet i høst og vårsemesteret. 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.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering.

Background
According to the statutes, the Control Committe shall prepare two annual reports. The reports
are presented to the Student parliament at the last Student parliament meeting in the autumn
and spring semester. The report is concerned with the work the Control Committee has done
since they were elected and how both the Student Parliament and the Executive Committee
have related to the statues.

Proposed resolution
The Student Parliament approves the control committee’s semi-annual report.
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Sak: 38/18 Revidering av vedtekter
Saksbehandler: Kontroll- og Kvalitets komité / Control Committee
Vedlegg: 38-18-1 «Forslag vedtektsendringer»
38-18-2 «Vedtekter fullstendig forslag»
38-18-3 «Dagens vedtekter»
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Vi i Kontroll- og kvalitetskomitéen har bemerket oss motstrid mellom ulike organisatoriske
styringsdokumenter, motstrid mellom organisatoriske styringsdokumenter og praksis, samt
redaksjonelle uheldigheter. På denne bakgrunn har vi valgt å foreta en fullstendig
gjennomgang av StOrs vedtekter, i medhold av vedtektene punkt. 8.2 (2).
Endringene har i hovedtrekk gått ut på å:
1) gi en bedre oversikt over dokumentene (herunder utforme tydeligere titler på
enkeltbestemmelser, flytte bestemmelser til mer passende kapitler mv. og endre rekkefølgen på
noen av bestemmelsen med hensyn til kronologi),
2) ordne opp i redaksjonelle feil og uheldigheter (herunder alt fra å sette inn flere avsnitt og
punkter til å bedre ordvalg og skape konsekvens i bruk av benevnelser, navn mv.),
3) fjerne bestemmelser som følge av at de er vurdert til å være utdatert, unødvendige, rene
gjentagelser eller motstridende med andre bestemmelser som har forrang, og
4) tydeliggjøre, presisere og konkretisere bestemmelser.
For at Studentparlamentet best mulig skal forstå alle våre forslag, samt for å følge vedtektene
8.2 (2), følger det tre vedlegg av saken:






Vedlegg 38-18-3: For at det skulle være lettere å skaffe oversikt over dagens vedtekter
og forslagene vi fremmer, har vi opprettet et dokument som inneholder StOrs
nåværende vedtekter med linjenummer.
Vedlegg 38-18-1: Vi har laget et eget dokument med alle våre forslag til revideringer,
der forslagstype og bakgrunn for forslaget (merknad) er inkludert. Vi fremmer svært
mange forslag, og har ikke kapasitet til å utdype alle forslagene like mye. Dette vil
gjøres muntlig under møtet ved behov.
Vedlegg 38-18-2: Vi har laget et eget dokument som viser hvordan vedtektene vil se
ut dersom alle våre forslag skulle gått igjennom. Dette er på ingen måte for å
forskuttere hvordan Studentparlamentet skal votere, men kun for at medlemmene skal
ha muligheten til å se på dette dokumentet ved behov. Dette behovet kan tre inn i
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tilfeller der vi har gjort store endringer som påvirker flere delkapitler, våre
gjennomgående forslag til redaksjonelle endringer, samt dersom forslaget vårt ikke
kommer tydelig nok frem i vedlegg 38-18-1.
Ta gjerne kontakt med oss i forkant av møtet ved ønske om utdypninger/presiseringer.
Vi hadde ikke kapasitet til å ta for oss de andre styringsdokumentene før dette møtet, og
prioriterte vedtektene som vårt høyeste organisatoriske styringsdokument, men ønsker å
arbeide videre med de andre styringsdokumentene neste semester.

Forslag til Vedtak
Studentparlamentet vedtar Kontroll- og Kvalitetskomiteen forslag til endringer.

Proposed resolution
The student Parliament approves the Control Committees recommendation to the changes.
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Sak: 39/18 Handlingsplan for StOr
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: 39-18-1 «Arbeidsprogram 2017-2018»
39-18-2 «Handlingsplan 2018-2019»
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
I henhold til vedtektene er Handlingsplanen et av StOr sine politiske dokumenter.
Handlingsplanen skal gi en pekepinn på hvilke retning organisasjonen bør gå og hva
Arbeidsutvalget i StOr skal arbeide med i valgt periode.
Studentparlamentet vedtok 20.03.2018 en Handlingsplankomite bestående av et valgt medlem
fra hver liste, samt et personlige varamedlem fra Studentparlamentet. Handlingsplankomiteen
ble valgt til å utarbeide et forslag til arbeidsoppgaver for StOr i AU-perioden 18/19.
Nestleder for Læringsmiljø ble valgt som sekretær av Studentparlamentet og foreslo fire – 4 –
møtedatoer for Handlingsplankomiteen. Totalt ble det avholdt fem – 5 – møter, tilsvarende
elleve – 11 – timer. Av Handlingsplankomiteens valgte medlemmer møtte representanter fra
følgende lister: EnvironmentaList, Sosialdemokratisk Liste og Moderat Liste. De fremmøtte
har gjennom Handlingsplankomiteen bidratt til gode diskusjoner, nøye gjennomtenkte forslag
og innholdsrike fremtidsplaner for organisasjonen den kommende perioden.
Nestleder for Læringsmiljø har av Handlingsplankomiteens møter hatt glede av at
Studentparlamentets medlemmer aktivt har tatt del i utarbeidelsen av Handlingsplanen
2018/2019. Sekretær av Handlingsplankomiteen ser det likevel som problematisk at ikke alle
de valgte medlemmene av Handlingsplankomiteen eller valgte personlige varamedlemmer har
vært til stedet under møter, eller ytret sine meninger om Handlingsplanen for AU-perioden
2018/2019.

Forslag til vedtak:
Studentparlamentet godkjenner Handlingsplanen 2018/2019.

Background
According to the statues, Action Plan is one of StOrs political documents. The Action Plan
shall give a clear indication of the direction in which the organization should go and what the
Executive Committee in StOr will work for in the chosen period.
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March 20th 2018 The Student Parliament approved an Action Plan Committee consisting of a
elected member from each list, as well as a personal deputy from the Student Parliament. The
Action Plan Committee was elected to prepare a proposal for tasks for StOr in the Executive
Committee period 18/19.
Vice President of Learning Environment was elected secretary of the Student Parliament and
proposed four - 4 - meetings for the Action Plans Committee. In total, five – 5 - meetings
were held, corresponding to eleven - 11 - hours. From the elected members of the Action Plan
Committee, following representative lists showed up: EnvironmentaList, Social Democratic
List and Moderate List. Through the Action Plan Committee, the representatives have
contributed to good discussions, carefully thought-out proposals and content-rich future plans
for the organization in the coming period.
Vice President of the Learning Environment have enjoied being secretary of the Action Plan
Committee. However, the Secretary of the Action Plan Committee think it is problematic that
not all the elected members of the Action Plan Committee or elected deputies have been in
attendance or expressed their views on the Action Plan for the Executive Committee period
2018/2019.

Proposed resolution
The Student Parliament approves the Action Plan 2018/2019.
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Sak: 40/18 Stillingsbeskrivelser
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: 40-18-1 «Stillingsbeskrivelse Leder»
40-18-2 «Stillingsbeskrivelse Organisatorisk Nestleder»
40-18-3 «Stillingsbeskrivelse Politisk Nestleder»
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Studentparlamentet vedtok i 2015 at Arbeidsutvalget i StOr skulle bestå av tre studenter på
heltid. I henhold til Arbeidsutvalgets respektive stillingsbeskrivelser og handlingsplan
oppfattes dagens stillingsbeskrivelser overlappende, uklare og omfattende. Arbeidsutvalget
ønsker på bakgrunn av dette å tydeliggjøre Arbeidsutvalgets roller og stillingsbeskrivelser slik
at StOr i fremtiden skal ha mulighet til å arbeide mer spisset og målrettet enn tidligere.
Overgangen til Politisk- og Organisatorisk Nestleder vil bidra til en mer oversiktlig fordeling
av arbeidsmengde, samt en tydeliggjøring av organisasjonens offentlige profil.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner vedlagte stillingsbeskrivelser.
Background
The Student Parliament proposed in 2015 that the Executive Committee in StOr should
consist of three fulltime students. According to the Executive Committees Job Descriptions
and Action Plan, current Job Descriptions are perceived to be overlapping, unclear and
comprehensive. In view of this, the Executive Committee wants to clarify the roles and Job
Descriptions of the Executive Committee so that, in future, StOr will have the opportunity to
work more focused and targeted then before.
The transition to Political and Organizational Vice Presidents will contribute to a more clear
distribution of workload, as well as clarification of the organizations public profile.
Proposal resolution
The Student Parliament approves the proposed changes to the Job Descriptions as proposed in
the attachments.
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Sak: 41/18 Valg av arbeidsgruppe til stillingsbeskrivelser 2019/2020
Opprinnelig forslagsstiller: Studentparlamentet
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: Ingen vedlegg / No Attachement
___________________________________________________________________________

Bakgrunn
Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 20.03.2018 ble det med overveldende flertall vedtatt
at Studentparlamentet skal velge en arbeidsgruppe opp mot valget av nytt Arbeidsutvalg for
året 2019/2020. På bakgrunn av dette skal det opprettes en arbeidsgruppe for gjennomgang av
Arbeidsutvalget i StOr sine stillingsbeskrivelser for 2019/2020.
Dissens: Arbeidsutvalget i StOr har tatt ut dissens på forslag om å opprette en arbeidsgruppe.
Dette fordi Arbeidsutvalget oppfatter forslaget som tidkrevende og lite hensiktsmessig i
henhold til organisasjonens fremtidig drift. Da Arbeidsutvalget i StOr utfører
Stillingsbeskrivelsenes fastsatte innhold, er det også Arbeidsutvalget som har størst kjennskap
til hvilke utfordringer og endringer som bør ligge til grunn ved mulig revidering.
Arbeidsutvalget oppfordrer derfor Studentparlamentets medlemmer om å aktivt lytte til
Arbeidsutvalgets anbefalinger og heller ta større del i diskusjon om hvilke saker og
prioriteringer Studentparlamentet ønsker at Arbeidsutvalget skal jobbe med.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet velger en arbeidsgruppe opp mot valget av nytt Arbeidsutvalg for året
2019/2020.
Background
After resolution by the Student Parliament on March 20th 2018, an overwhelming majority
agreed that the Studetn Parliament should elect a working group towards the election of a new
Executive Committee for the year 2019/2020. Based on this a working group shall be
established to review the Executive Commitees job Description.
Dissents: The Executive Committee has taken dissent on a proposal to set up a working
group. This because the Executive Committee considers the proposal time consuming and
unsuitable in terms of the organizations future operation. The Executive Committee in StOr
perform the content of the Job Description, it is also the Executive Committee who has better
knowledge of the challenges and changes that should be taken into account in the event of
possible revision. The Executive Committee encourage the members of the Student
Parliament to actively listen to the recommendations of the Executive Committee and to be
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more involved in the discussions about issues and priorities the Student Parliament wants the
Executive Committee to work with.
Proposed resolution
The Student Parliament elects a working group towards the election of a new Executive
Committee for 2019/2020.
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Sak: 42/18 Kolliderende eksamener
Opprinnelig forslagsstiller: EnvironmentaList
Saksbehandler: Leder / President
Vedlegg: 42-18-1 «Kolliderende eksamener)» / Colding exams
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget i StOr har mottatt en sak fra EnvironmentaList som omhandler kolliderende
eksamener i Høyere utdanning. Arbeidsutvalget ser på saken som viktig da dette er en sak
som angår mange studenter ved vår institusjon så vel som studenter på nasjonalt plan.
Da perioden siden sist Studentparlamentsmøte har vært hektisk, har Arbeidsutvalget ikke hatt
kapasitet til å ta stilling til saken. Av respekt til forslagsstiller ønsker Arbeidsutvalget ikke å
fremme en innstilling, men heller oppfordre Studentparlamentet til at saken fremmes ved
neste Studentparlamentsmøte. Dette på bakgrunn av at Arbeidsutvalget ser saken av høy
viktighet som potensielt kan være av stor betydning for institusjonens studenter.

Forslag til vedtak
• Studentparlamentet tar saken til orientering.
• Utsettes til neste ordinære Studentparlamentsmøte.
Background
The Executive Committee received a case from EnvironmentaList that concerns colliding
exams in Higher Education. The Executive Committee think this is an important case because
this is a case that potentially involves many of our students.

Since last Student Parliament, meeting it has been a hectically time and the Executive
Committee has not had the capacity to decide on the matter. With respect to the proposer, the
Executive Committee does not wish to promote a recommendation, but rather encourage the
Student Parliament to promote the matter at the next Student Parliament meeting. This in view
of the fact that the Executive Committee sees the matter of high importance because it
potentially may be of major importance to the students at the institution.

Proposed resolution
• The Student Parliament takes the matter for information
• Appealed to the next ordinary Student Parliamentary meeting
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Sak: 43/18 Arbeidsgruppe større Tappetårn
Opprinnelig forslagsstiller: Studentparlamentet
Saksbehandler: Nestleder for Læringsmiljø / Vice President of Learning Environment
Vedlegg: Ingen vedlegg / No attachement
___________________________________________________________________________
Bakgrunn
Etter vedtak fattet av Studentparlamentet 14.02.2018 ble det vedtatt at Studentparlamentet
skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for forbedringer og utvidelse av
Tappetårnet eller muligheten for ny studentbar på campus. Arbeidsgruppens rammer og
mandat ble av Studentparlamentet ytterligere vedtatt:







Arbeidsgruppen bør bestå av minst en fra Tappetårnets arbeidsutvalget og en fra
driftsavdelingen til Universitet i Stavanger.
Arbeidsgruppen bør se på hvordan man bedre kan utnytte Tappetårnet med tanke på
kapasitet og utforming.
Arbeidsgruppen bør sette kortsiktige mål (innen 1 år) og langsiktig mål (3-5 år) for
forbedringer, utvidelse eller ny lokale for studentbar på campus.
Arbeidsgruppen bør sammenligne dagens situasjon i Stavanger med andre
sammenlignbare byer.
Arbeidsgruppen bør se på muligheter til å utvide åpningstider og se på muligheten til å
legge til rette for ulike aktiviteter i studentbaren.
Arbeidsgruppen bør ledes av leder eller en av nestlederne i StOr.

 Arbeidsgruppen rapporterer til studentparlamentet.
Slik overnevnte rammer og mandat belyser, bør arbeidsgruppen ledes av leder eller en av
nestlederen i StOr. Dersom leder eller en av nestlederne i StOr skal lede en slik
arbeidsgruppe, må Studentparlamentet først nedsette en slik arbeidsgruppe da
Studentparlamentet vedtok at dette skulle gjøres av Studentparlamentet selv. Da
Arbeidsutvalget i StOr ikke har mottatt forslag om arbeidsgruppe, ei heller en sak som
fremmer en slik arbeidsgruppe, ønsker Nestleder for Læringsmiljø med dette å fremme saken
på vegne av tidligere fattet vedtak.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet nedsetter en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for forbedringer og
utvidelse av Tappetårnet eller muligheten for ny studentbar på campus.
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Background
Following the decision taken by the Student Parliament at February 14th 2018 it was decided
that the Student Parliament should set up a working group to look at the possibility of
improvement and expansion of Tappetårnet or the possibility of a student bar at campus. The
working group's framework and mandate were further approved by the Student Parliament:









The working group should consist of at least one from The Executive Committee of
Tappetårnet and the Operations Department at the University of Stavanger.
The working group should look at how to better utilize the Tapping Tower in terms of
capacity and design.
The working group should set short-term goals (within 1 year) and long-term goals (35 years) for improvements, expansion or new campus campuses.
The working group should compare the current situation in Stavanger with other
comparable cities.
The working group should look at opportunities to expand opening hours and look at
the opportunity to facilitate various activities in the student bar.
The working group should be led by the President or one of the Vice Presidents in
StOr.
The working group reports to the student parliament.

As the above framework and mandate highlight, the working group should be led by the
President or Vice Presidents of StOr. If the President or Vice President of StOr is to lead such
a working group, the Student Parliament must first set up such a working group when the
Student Parliament decided that this should be done by the Student Parliament itself. As the
Working Committee in StOr has not received a working group, nor is it a matter that promotes
such a working group, Vice President of Learning Environment wishes to promote this case
on behalf of previously decided decisions.

Proposed resolution
The Student Parliament sets up a working group to look at the possibilities of improvement
and expansion of Tappetårnet or the possibility of new student bars at campus.
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Eventuelt

Møteevaluering
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