INNKALLING OG SAKSLISTE
STUDENTPARLAMENTET

Dato / Date: 27.11.19
Sted /Location: AR T-403
Tid /Time: 16.00-21.30
Saksliste / Agenda:
Konstituering / Constitution

5 min

Strategisk tema med Rune Dahl Fitjar / Strategic topic with Rune Dahl Fitjar

20 min

Mat / Food

30 min

Godkjenninger / Approvals

5 min

Orienteringer / Orientations

35 min

59-19 Tillitsvalgtsordningen

10 min

60-19 Tilbakeføring av faddermidler

20 min

61-19 Budsjett

30 min

Pause

10 min

62-19 Semesteravgift (40 kr ordningen)

30 min

63-19 Halvårsrapport fra arbeidsutvalget

15 min

64-19 Valg av medlem til kontrollkomiteen

15 min

Pause

10 min

65-19 Studentenes strategi 2025

Vedtak

45min

66-19 Studentenes strategi 2025

Innspill

25 min

67-19 Fadder som egen organisasjon

10 min

68-19 Halvårsrapport fra Kontrollkomiteen

10 min

Møteevaluering

5 min

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Joachim Børlie
Leder

Philip Lundberg Jamissen
Nestleder for Utdanning

Mahnoor Raja
Nestleder for Læringsmiljø
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Opprop
Stemmeberettigede

……. stemmeberettigede.

Andre deltagere
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Konstituering / Constitution
Foreslått/Proposed: Jørgen Jacobson som ordstyrer og Mikael Johnsen som referent.
Strategisk tema / Strategic topic
Prorektor Rune Dahl Fitjar

Godkjenninger / Approvals
Innkalling / Summons
Saksliste og dagsorden / Agenda
Protokoll for forrige møte / Protokoll from last meeting
Eventuelle saker / Eventual cases

Orienteringer /Briefings:
Arbeidsutvalget i StOr
Universitetsstyrerepresentantene
Nasjonal studentorganisasjon (NSO)
Representanter i nasjonale organ tilknyttet StOr
Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)
Velferdstinget i Stavanger (VT)
Fadder
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Sak / Case:

59/19 Tillitsvalgtsordningen

Saksbehandler / Executive officer:

Joachim Børlie

Vedlegg / Attachments:

Bakgrunn / Background
Høstsemesteret 2018 begynte det daværende arbeidsutvalget i StOr en prosess hvor man ønsket å se
på den organiseringen man har av tillitsvalgte på Universitetet i Stavanger. Slik situasjonen er i dag
velger studentparlamentet alle tillitsvalgte fra arbeidsutvalget i StOr og universitetsstyret
representantene, til instituttillitsvalgte. Arbeidsutvalget ser da, som nå noen utfordringer med denne
modellen. Den fremste utfordringen er at arbeidsutvalget arbeider med å supplere representanter inn i
disse styrene, rådene og utvalgene (Heretter SRU) til langt utover høsten.
Arbeidet som ble gjort i fjor ble dessverre ikke fullført, men det er arbeidsutvalgets ønske at denne
prosessen blir påbegynt igjen. Det skulle i utgangspunktet blitt behandlet i læringsmiljøutvalget, men
det ble knapt med tid i vår. Fordelen med at prosessen har blitt holdt tilbake er at man nå har
muligheten til å gjøre den i en periode hvor man både kan hente innspill fra studentparlamentet og
fakultetene.
Derfor må dette innom parlamentet da de forslag som ligger til ny organisering av
tillitsvalgtordningen vil bety at studentparlamentet gir fra seg muligheten til å velge representanter
lokalt på fakultetene og instituttene.
Arbeidsutvalget ønsker derfor å reise en diskusjonssak om hva parlamentet ønsker seg av en eventuell
ny tillitsvalgtordning før man for fult tar opp prosessen igjen.
Forslaget fra i vår ligger vedlagt:
https://student.uis.no/article.php?articleID=133069&amp;categoryID=23632
In the fall semester 2018 the executive committee (AU) of StOr began a process where one wanted to
look at the organization of the student representatives at the University of Stavanger. The situation
today is that the student parliament elects all student representatives, from AU in StOr and the
university board representatives, to faculty and institutional representatives. The previous AU, as well
as the current AU believes that there are some challenges with this model. The foremost challenge is
that AU is working to supplement representatives into these boards, councils and committees
(Hereafter SRU) until well beyond the autumn.
Unfortunately the work that was done last year was not completed, but it is the AU’s objective to
finish this process. This matter should have been addressed in the Learning Environment Committee,
but there was hardly any time this spring. The advantage of holding back the process is that we now
have the opportunity to do this when there is time to get input from both the student parliament, the
faculties and the institutes.
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This case must be addressed by the parliament, because the proposals for a new organization of the
student representatives system will mean that the student parliament gives up the opportunity to elect
representatives locally at the faculties and institutes.
AU therefore wants to raise a discussion on what Parliament wants from a potentiall new student
representative system before starting the restructuring process again.
The proposed motion from this spring is attached:
https://student.uis.no/article.php?articleID=133069&amp;categoryID=23632
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Sak / Case:

60/19 Tilbakeføring av faddermidler
Reimbursement of funds from Fadder

Saksbehandler / Executive officer:

Mikael Johnsen

Vedlegg / Attachments:

Ingen

Bakgrunn / Background
Under studentparlamentsmøte 10.10.18 ved sak 55/18 ble følgende vedtatt:
Studentparlamentet godkjenner bruk av konto: særvilkår som en midlertidig løsning for
ubetalte regninger for Fadder.
Det ble i den sammenheng utbetalt 142.819,38 kroner fra “særvilkårkontoen” til StOr for en
regning til PSS. Deler av dette er refundert, gjennom 47 605,96 kroner fra Fadder, samt et
ekstraordinært tilskudd for å dekke underskuddet for Fadder, en kostnad som overstiger
beløpet nevnt i sak fra 2018. Bufferkontoen til StOr er per i 14.11.19 på 352 562,08 kroner.
På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i StOr per dags dato, vil ikke aktivitetsnivået
påvirkes av å ikke refundert tidligere utlegg i denne saken.
In the Student Parliament Meeting 10.10.18, case 55/18, the following was decided: The
Student Parliament approves the use of account: special conditions as a temporary solution for
unpaid bills for Sponsor.
NOK 142,819.38 was paid from the “special conditions account” of StOr for a bill to PSS.
Parts of this have been reimbursed, through NOK 47 605.96 from Fadder and an extraordinary
grant to cover the deficit for Fadder from UiS, a cost which exceeds the amount mentioned in
the case from 2018. The buffer account for StOr is as of 14.11.19 at 352 562, 08 kroner.
Based on the financial situation in StOr as of today, StOr's level of activity will not be affected
by Fadder not reimbursing previous expenses in this case.
Forslag til vedtak fra AU/ Proposed motion from the executive comittee
Fadder skal ikke tilbakebetale utlegg StOr har hatt i denne saken / Fadder shall not repay any
expenses StOr has related to this case.
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Sak / Case:

61/19 Budsjett

Saksbehandler / Executive officer:

Mikael Johnsen

Vedlegg / Attachments:

Budsjett StOr 2020

Bakgrunn / Background
I forbindelse med overgangen til et nytt år, skal Studentparlamentet vedta budsjettet for det
kommende året. Vi vil med dette budsjettet legge en krevende økonomisk periode bak oss, og
ha muligheten til å se fremover, uten de økonomiske begrensningene som har preget
virksomheten vår de senere årene. Som dere ser ut ifra det vedlagte budsjettet forventer vi en
økning i tilskudd fra UiS. Dette skyldes som dere vet et økt tilskudd fra UiS, etter at tidligere
AU fikk innvilget økt tilskudd for å øke lønnen til Arbeidsutvalget. Økning i tilskudd ut over
dette tilsvarer KPI. Tilskuddet fra UiS er verken vedtatt eller innstilt til universitetsstyret, så
det er med visse forbehold at vi vedtar dette budsjettet, som vanlig. Ellers så har AU i dette
budsjettet lagt inn en del inntekter som vi har hatt tidligere, men som ikke har vært en del av
det vedtatte budsjettet på inntektssiden, mens utgiftene har vært budsjettert med. Bakgrunnen
for å inkludere disse er for å gjøre arbeidet med regnskap og revisjons enklere, i tillegg til at
budsjettet gir et mer riktig bilde av vår økonomiske hverdag.
Ut over økte inntekter og utgifter på enkeltpostene har AU i dette budsjettet satset på økt støtte
til listeaktivitet gjennom året, organisasjonsseminarene og en økning av både engasjert og
tillitsvalgtforum. I tillegg har AU foreslått å øke budsjettposten knyttet til studentvalget, for å
bygge videre på det positive resultatet fra Studentvalget 2019.
The transition to a new year demands that the Student Parliament should decide the budget for
the coming year. With this budget, we will leave a demanding financial period behind us, and
have the opportunity to look ahead, without the financial constraints that have affected us in
the recent years. As you can see from the attached budget, we expect an increase in grants
from UiS. This is because we as you know expect an increased grant from UiS, after the
former AU was granted an increased grant to increase the salary of the Ececutive Committee.
Increase in grants beyond this corresponds to the CPI. The grant from UiS has not been
approved or proposed to the University Board, so it is with some reservations that we adopt
this budget, as usual. Otherwise, the AU has included in this budget some revenue that we
have had in the past, but which has not been part of the approved budget on the revenue side,
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while the expenditure has been budgeted with. The reason for including these is to make the
work on accounting and auditing easier, in addition to the budget giving a more accurate
picture of our financial everyday life.
In addition to increased revenues and expenses for the individual items, AU has in this budget
focused on increased support for; list activity throughout the year, organizational seminars and
an increase in both Engasjert and Tillitsvalgtforum. In addition, the AU has proposed to
increase the budget related to the student elections, in order to build on the positive result of
the Student elections 2019.

Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion from the executive comitee:
Studentparlamentet vedtar budsjettinnstillingen fra Arbeidsutvalget / The Student Parliament
adopts the budget proposal from the Executive Committee.
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Sak / Case

62/19 Semesteravgift (40* kr ordningen)

Saksbehandler / Executive officer:

Mahnoor Raja

Vedlegg / Attachments:

Søknadstekst fra SAIH
Søknadstekst fra UNICEF

*Det er 40 kroner som deles ut over semesterbetalingen, og vi kaller derfor saken for 40
kroners ordningen, i motsetning til tidligere.

Bakgrunn / Background
Studentene ved Universitetet i Stavanger kan velge hvorvidt de ønsker å gi 40 kroner av sin
semesteravgift til en humanitær organisasjon eller et humanitært formål vedtatt av
Studentparlamentet. I dag er dette fordelt på 20 kroner til SAIH, mens de resterende 20 kronene går til
Unicef. Hvem som har fått disse pengene har variert fra år til år.
I år har UNICEF og SAIH blitt vurderte som potensielle mottakere for 40 kroners ordningen.
Bistandssummen skal tildeles en humanitær organisasjon eller et humanitært formål. Formålet
midlene skal gå til må være studentbasert internasjonalt humanitært arbeid.
UNICEF har søkt midler til prosjektet «Makani – My Space», som er et humanitært prosjekt som
promoterer barn og unges rett til utdanning og en tryggere oppvekst. SAIH har søkt midler for å
fortsette sitt arbeid mot en mer likestilt og solidarisk verden gjennom høyere utdanning for kommende
generasjoner.
Gjennom reflekterte samtaler og møter har Arbeidsutvalget kommet til enighet om å innstille på at
SAIH blir mottaker av 40 kroner ordningen 2020.

Students at the University of Stavanger can choose whether they want to give 40 NOK of their
semester fee to a humanitarian organization or a humanitarian cause decided by the Student
Parliament. 20 kroner of these have gone to SAIH, while the remaining 20 kroner has gone to Unicef.
This year, UNICEF and SAIH have been considered as potential recipients for the NOK 40
arrangement. The aid sum shall be allocated to a humanitarian organization or a humanitarian cause.
The purpose of the funding must be student-based international humanitarian work.
UNICEF has sought funding for the "Makani - My Space" project, which is a humanitarian project
that promotes children's and young people's right to education and a safer upbringing. SAIH has
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sought funding to continue its work towards a more equal and solidified world through higher
education for future generations.

Through reflected discussions and meetings, the Executive Committee has agreed to recommend that
SAIH be the full recipient of the NOK 40 arrangement for 2020.

Forslag til vedtak fra AU/ Proposed motion from the executive comittee
SAIH blir mottaker av 40 kroner ordningen 2020.
SAIH will receive the NOK 40 arrangement in 2020.
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Sak / Case:

63-19 Halvårsrapport FRA AU /
Half yearly rapport from AU

Saksbehandler / Executive officer:

Joachim Børlie

Vedlegg / Attachments:

Halvårsrapport for høstsemesteret 2019
Half yearly rapport FROM AU

Bakgrunn / Background
Vedlagt ligger halvårsrapporten fra arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget oppfordrer parlamentet til å
sende inn spørsmål på forhånd slik at vi kan gi et så godt svar som mulig på de punktene dere lurer på.
The half-yearly report from the working committee is attached. AU urges the Student Parliament to
submit questions in advance so that we can provide the best possible answer to the points you are
wondering.
Forslag til vedtak fra AU/
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker / No decitions in discussion cases.
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Sak / Case:
Saksbehandler / Executive officer:

64-19 Valg av nytt medlem i KK /
Election of a new member for KK.
Joachim Børlie

Vedlegg / Attachments:

Innstillingen fra Valgkomiteen

Bakgrunn / Background
I henhold til vedtektene skal det velges ett medlem i Kontroll- og Kvalitetskomiteen fra 1. januar til
31 desember 2020. Stillingen har vært utlyst, og kandidatene har hatt muligheten til å bli vurdert av
valgkomiteen.
According to the statutes it shall be elected one member to the Control and Quality Committee from
the 1st of Januar until the 31th of December 2020. The position has been advertised, and there has
been an Election Committee that has evaluated the applications, and had interviews with the
candidates.
Forslag til vedtak / Proposed motion
Studentparlamentet velger Hanne R. Utheim som medlem av Kontroll- og Kvalitetskomiteen fra 1.
August til 30. juli på følgende år / The Student Parliament elects Hanne R. Utheim as a member of the
Control and Quality Committee from 1st of August until 30th of July the next year.
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Sak / Case:

65-19 Studentenes strategi 2025.

Saksbehandler / Executive officer:

Joachim Børlie

Vedlegg / Attachments:

Kapittel UiS i Samfunnet 2025.
Chapter UiS in the Community 2025

Bakgrunn / Background
Arbeidsutvalget presenterer her første kapittel i Studentenes strategi 2025.
Kapittelet er skrevet på bakgrunn av den strategien vi har nå, og de innspillene som kom fra
studentparlamentet på forrige møte.
The working committee presents here the first chapter in the Students' Strategy 2025. The chapter is
written on the basis of the strategy we have now, and the input that came from the student parliament
at the previous meeting.

Forslag til vedtak fra AU.
Studentparlamentet vedtar kapittelet ‘’UiS i Samfunnet 2025’’ med de endringer som kom frem i
møtet / The Student Parliament adopts the chapter '' UiS in Society 2025 '' with the changes that
emerged in the meeting.
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Sak / Case:
Saksbehandler / Executive officer:
Vedlegg / Attachments:

66-19 Innspill studentenes strategi
Hearing on the student strategy
Joachim Børlie
Studiekvalitet vs effektivitet
Quality of Study vs. Efficiency

Bakgrunn / Background
Studiekvalitet vs effektivitet
Som vedtatt av parlamentet i handlingsplanen 2019/2020 skal ‘’Studentenes strategi 2025 revideres i
løpet av det kommende året. Parlamentet bestemte sist hvordan dette skal gjøres, og derfor kommer
andre kapittel på høring til dette møtet.
Mye har skjedd siden dette dokumentet ble skrevet i 2012, og arbeidsutvalget ønsker derfor innspill på
hva parlamentet mener et slikt kapittel skal inneholde.
Derfor ønsker arbeidsutvalget at parlamentet skal ha tenkt igjennom disse spørsmålene til debatten om
kapittelet:










Hva er studiekvalitet?
Hvordan ønsker parlamentet at undervisningen foregår på UiS?
Hvordan ønsker parlamentet at vurderingen foregår på UiS?
Hva mener parlamentet om den insentivordningen institusjonene møter når det gjelder
studentgjennomstrømning?
Kan dette kapittelet ha en annen tittel?
Hva mener studentparlamentet om internasjonalisering? Statsråden har for eksempel sagt at
50% av studentene skal på utveksling?
Hvordan stiller parlamentet seg til forslaget fra den nåværende strategien om at alle studenter
skal ha ett semester hvor de kun har valgfag?
Har parlamentet noen refleksjoner om hvorvidt god studiekvalitet også forutsetter
arbeidslivsrelevans i utdanningen?

Study quality vs. efficiency
As adopted by Parliament in the 2019/2020 action Plan, The Students Strategy 2025 will be revised
over the coming year. The Parliament recently decided how this should be done, and therefore the
second chapter will be consulted for this meeting.
Much has happened since this document was written in 2012, and the working committee therefore
wants input on what Parliament believes such a chapter should contain.
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That is why the working committee wants Parliament to have thought through these questions in the
debate on the chapter:










What is study quality?
How does the Student Parliament want the teaching to take place at UiS?
How does the Student Parliament want the assessment to be conducted at UiS?
What does the Student Parliament think about the incentive scheme the institutions are
meeting in terms of student throughput?
Can this chapter have a different title?
What does the Student Parliament think of internationalization? For example, the minister of
higher education has said that 50% of the students should go on exchange.
What does the Student Parliament think of the proposal in the current strategy that all students
should have one semester in which they have only elective classes?
Does the Student Parliament have any reflections on whether good study quality also requires
work-relevant relevance in education?

Vedtak:
Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker / There is no decitions in discussion cases.

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger - Studentparlamentet

INNKALLING OG SAKSLISTE
STUDENTPARLAMENTET

Sak / Case:

67-19 Fadder som egen organisasjon
Fadder as its own organization

Saksbehandler / Executive officer:

Nestleder for Utdanning
Vice President for Education

Vedlegg / Attachments:

Ingen
None

Bakgrunn / Background
I sak 25/19, 24.04.19, ble det vedtatt at Fadder skulle bli en egen organisasjon. StOr vurderer
at det er lurt å utsette datoen fra den saken for å sikre at Fadder som egen organisasjon blir
gjennomført på en hensiktsmessig måte. Derfor lagde nestleder for Utdanning, Philip, en sak
på forrige studentparlamentsmøte, sak 54/19, 09.10.19, der studentparlamentet ga signaler på
at de var med på å utsette det å opprette fadder som egen organisasjon. StOr, Fadder og KK
hadde et møte 13.11.19 der de ble enige om en tidsplan for Fadder som egen organisasjon og
forslag til vedtak i denne saken.
StOr ser det hensiktsmessig at Fadder som egne organisasjon trer i kraft i januar 2021, det er
fordi da har de fleste regningene fra fadderuken 2020 blitt betalt, og det kan vedtas et budsjett
for et helt år for den nye organisasjonen.
StOr, Fadder og KK har hovedansvaret for å lage de nye styringsdokumentene til Fadder. De
bør søke ekstern hjelp, f.eks. fra studentparlamentet, gamle AU, gamle fadderledere og
juristene ved UiS.
Styringsdokumentene til Fadder skal være ferdige før den nye fadderlederen blir valgt på våren
2020, det er fordi at den personen bør være kjent med styringsdokumentene.
For at det skal bli en kontinuitet over til Fadderorganisasjonen etter den er skilt fra StOr, så bør
den valgte faddersjefen, og de valgte nestlederne, samt de som sitter i fadderstyret bli med
over til den nye organisasjonen.
In case 25/19, 24.04.19, the Student Parliament decided that Fadder should become a separate
organization. StOr considers that it is advisable to postpone the date decided in that case to
ensure that Fadder as its own organization is carried out in an appropriate manner. Therefore,
Vice President for Education, Philip, made a case at the previous student parliamentary
meeting, case 54/19, 09.10.19, where the student parliament signaled that they were positive to
postpone the establishment of Fadder as their own organization. StOr, Fadder and KK had a
meeting on November 13th where they agreed on a timetable for Fadder as their own
organization and proposals for decisions on this matter.
It is expedient for Fadder to become its own organization in January of 2021, this is because
then most of the invoices from the Fadderweek 2020 will be paid, and an entire year's budget
can be adopted for the new organization.
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StOr, Fadder and KK have the main responsibility for creating the new ruling documents for
Fadder. They should seek external help, e.g. from the Student Parliament, old AU members,
old Fadder leaders and the lawyers at UiS.
The ruling documents for Fadder must be completed before the new Fadder leader is elected in
the spring of 2020, this is because that person should be familiar with the ruling documents.
In order for there to be a continuity over to the sponsorship organization after it is separated
from StOr, then the chosen Fadder President, and the elected deputy leaders, as well as those
who sit in the Fadder board, should join the new organization.

Forslag til vedtak fra AU / Proposed motion from the executive comitee:
1. Fadder opprettes som ny organisasjon i januar 2021.
2. StOr, Fadder og KK skal legge frem nødvendige endringer i styringsdokumentene til StOr som
kreves for å gjennomføre Fadder som egen organisasjon, samt lage nye styringsdokumenter til
Fadder.
3. Utkast til styringsdokumenter skal fremmes som en diskusjonssak til studentparlamentet første
møtet på vårsemesteret 2020. Styringsdokumenter med innspill blir lagt frem på andre
studentparlamentsmøte våren 2020.
4. Når fadder opprettes som egen organisasjon vil faddersjef, samt nestledere valgt på valgmøtet
våren 2020 ta over som leder og nestledere i den nye organisasjonen. Medlemmer i
fadderstyret vil også bli med over til den nye organisasjonen.
1. Fadder is established as a new organization in January 2021.
2. StOr, Fadder and KK will submit the necessary changes to StOr's ruling documents required to
implement Fadder as their own organization, as well as create new ruling documents for
Fadder.
3. A draft for the ruling documents will be presented as a discussion case for the first ordinary
Student Parliament meeting in the spring semester 2020. The finished ruling documents with
inputs from the Student Parliament will be presented at the second ordinary Student Parliament
meeting in the spring semester 2020.
4. When Fadder is established as its own organization, the Fadder President, as well as deputy
leaders elected at the Student Parliament meeting in spring 2020, will take over as President
and deputy leaders in the new organization. Members of the Fadder board will also join the
new organization.
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Sak / Case:
Saksbehandler / Executive officer:

68-19 Halvårsrapport fra KK
Half-year report from KK
KK

Vedlegg / Attachments:

Halvårsrapport KK

Bakgrunn / Background
I henhold til vedtektene skal Kontroll- og Kvalitetskomiteen legge frem en halvårsrapport til
orientering for Studentparlamentet. Rapporten ligger vedlagt.
According to the bylaws, the Control- and Quality Committee has to submit a report to the Student
Parliament each semester. Their report is attached (Norwegian only).
Forslag til vedtak / Proposed motion
Studentparlamentet anser seg orientert og godkjenner KKs halvårsrapport.
The Student Parliament considers themselves oriented and approves the report.
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