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Protokoll fra Studentparlamentsmøte 01.09.2020 

 

  

 

 

 

 

 

  

Til stede fra studentparlamentet 

Lawrence Dean Mulbah, Shahzib Shaban, Luke Nieber, John Lomeland,  

Hamse Awale, Kyrre Dalsbø, Truls Lunde, Jasmin Alimari, Ellen Amalie Simensen, 

Kine Hagen, Winusan Wijayaseelan, Andreas Sven, Kenneth Le, Else Karin Bjørheim,  

Vetle Torstensbø, Julia Andberg, Helene Gibbs, Hans Herrera og John Sigvart Njau  

 

 

 

19 av 19 stemmeberettigede  
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Saksliste 

00/20 Mat  45 min 

00/20 Faste punkter på dagsorden 10 min 

42/20 Supplering av parlamentsmedlemmer 10 min 

43/20 Fadder budsjett 25 min 

44/20 Valg av tillitsvalgte  15 min 

45/20 Valg av representanter til VT  15 min 

46/20 Valg av Valgkomité  15 min 

47/20 Møteplan  10 min 

48/20 Halvårlig regnskapsrapport  10 min 

00/20 Pause  10 min 

49/20 Handlingsplan  20 min 

50/20 Valgreglement  20 min 

51/20 Vedtekter for StOr 10 min 

52/20 Økonomi og bærekraftsreglement 15 min 

53/20 Høring kapittel 3 - Strategi 30 min 

54/20 Vedtekter Fadder  10 min  

00/20 Eventuelt   05 min  

00/20 Møteevaluering   05 min 

* Tiden kan fravike fra sak til sak / Estimated time can deviate from case to case 

 

Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger 

 

Philip Lundberg Jamissen 

 

Eira Aas Eide 

 

Simen Hagen Ekeberg 

Leder Nestleder for læringsmiljø Nestleder for utdanning 
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Konstituering 

 

Valg av møteleder, bisitter og tellekorps  

Arbeidsutvalget foreslår: 

 - Møteleder: Cathrine Johanne Sønvisen  

 -  Tellekorps: Kontroll og kvalitetskomiteen 

 

Godkjenning av innkalling.  

Godkjennes med eventuelle merknader som kommer frem i møtet  

 

Melding av saker under ‘’eventuelt’’.  

Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes 

 

- Sak om Fadder er meldt fra AU.  

- Sak fra ISU er meldt.  

 

Godkjenning av saksliste.  

- AU sin sak legges til etter supplering.  

- ISU sin sak legges til slutt.  

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte i Studentparlamentet.  

Protokolltilførsel skal leveres skriftlig og leveres møteleder innen sakens avslutning.  

 

   

Forslag til vedtak: 

Valg av møteleder, innkalling, eventuelle saker, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de 

endringer som måtte komme frem i møtet.   

 

Enstemmig vedtatt med endringene over.   
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 Sak 42/20    Supplering av parlamentsrepresentanter 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Ingen 

   

   

Bakgrunn 

 

Det er et nytt studieår, og listene i parlamentet kan ha mistet representanter. Denne saken har vi for å 

eventuelt flytte varaer til faste plasser og for å supplere inn nye representanter (vara eller fast). 

 

I henhold til valgreglementet pkt. 2.10 skal supplering i Studentparlamentet skje slik at den 

mandatfordeling listene fikk i valget ivaretas. Listen(e) som har tomme plasser skal selv innstille på 

kandidatene de ønsker supplert. 

 

Arbeidsutvalget ber listene komme med representanter som har gitt seg og representanter som blir 

supplert i forkant av møtet. 

 

   

Forslag til vedtak  

 

Studentparlamentet velger å supplere de kandidatene listene har kommet med. 

 

Liberalmoderat erstatter de faste representantene Emilie Christensen, Eira Aas Eide og Simen Hagen 

Ekeberg med Julia Andberg, Vetle Torstensbø og Helene Gibbs.  

 

Teknat-listen erstatter vara representantene Siri Raustein, Kotryna Fjetland og Irene Helle med 

Marie Bjørheim.  

 

ISU erstatter vara representantene Gokay Karatas, Erfan Abolghasemi og Georgio Semaan med 

Ahmet Ozturk, Gholamreca Zarei og Rocio Ortega.  

 

Sosialdemokratisk Liste erstatter den faste representanten Amalie Skaiå Larsen med Ana 

Wasserman.  

 

Enstemmig vedtatt.  
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 Eventuelt sak  Faddersjef trekker seg  

Saksbehandler  

Vedlegg  Ingen 

 

Bakgrunn 

 

Faddersjef Gila Hotek melder at hun trekker seg som Faddersjef etter uenigheter i Fadderutvalget. 

 

   

Forslag til vedtak  

Ingen vedtak fattet  
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 Sak 43/20    Fadder budsjett  

Saksbehandler Faddersjef  

Vedlegg  Presenteres under møtet  

   

   

Bakgrunn 

 

Faddernestlederne presenterer budsjettet for Fadderfestivalen 2021.  

 

   

Forslag til vedtak  

 

Studentparlamentet godkjenner budsjettet til Fadder med de endringer som måtte komme i møtet. 

 

Enstemmig vedtatt uten endringer.  

  



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

7   

   

 Sak 44/20    Valg av tillitsvalgte 

Saksbehandler Nestleder for utdanning 

Vedlegg  Ingen 

   

   

Bakgrunn 

 

I henhold til vedtektene skal Studentparlamentet på det siste møtet i vårsemesteret velge 

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. På valgmøte 15.05. var det ikke tilstrekkelig med 

kandidater til alle tillitsvalgtverv. Listene og AU foreslår derfor kandidater på Studentparlamentsmøtet. 

 

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. Det skal velges følgende representanter: 

• 4 vararepresentanter 



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

8   

   

 

 

 

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 skal det velges følgende 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. 

 

Det skal velges:  

• 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 
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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 

• Paramedisin bachelor 

 

Det skal velges følgende 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. Det skal velges følgende representanter: 

• 2 vararepresentanter 

 

Ved siste studentparlamentsmøtet i vårsemesteret ble det valgt følgende studentrepresentanter:  

Utdanningsutvalget:  

Fast Simen Ekeberg 

Fast Winusan Wijayaseelan 

Fast Lizelle Haugland 

Fast Alva Amalie Eide 

1. Vara  Julia Andberg 

2. Vara Caroline Øyaas 

3. Vara  

4. Vara  
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Læringsmiljøutvalget 

Fast Philip Lundberg Jamissen 

Fast Hans Herrera Navarro 

Fast  Eira Aas Eide 

Fast Else Karin Bjørheim 

1. Vara  Vetle Tengesdal Torstenbø 

2. Vara Lawrence Dean Mulbah 

3. Vara Cathrine Sønvisen  

4. Vara   

 

Klagenemda:  

Fast (Mann)  Luke Nieber 

Fast (Kvinne)  Rine Skailand 

Vara (Mann)   

Vara (Kvinne)   

 

Skikkethetsnemda:  

Fast (Mann)  Truls Aamodt 

Fast Kvinne Alva Amalie Eide 

Vara (Mann)   

Vara (Kvinne)  
 

 

Valgstyret:  

Fast  Philip Lundberg Jamissen 

Fast  Eira Aas Eide 

Vara   

Vara  

 

   

Forslag til vedtak 

Cathrine Johanne Sønvisen blir innstilt som 1 vara i Læringsmiljøutvalget. 

Studentparlamentet velger inn kandidatene som blir oppnevnt av listene (i rødt i skjema) 

AU får fullmakt til å supplere inn studentrepresentanter til de resterende rollene.  

Enstemmig vedtatt.  
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 Sak 45/20 Valg av representanter til Velferdstinget (VT) 

Saksbehandler Nestleder for Læringsmiljø  

Vedlegg  Ingen 

   

Bakgrunn 

 

I henhold til Velferdstingets vedtekter § 4.3 Styret, har studentene ved UiS sju faste 

studentrepresentantplasser og sju vara studentrepresentantplasser i Velferdstingets styre. 

Representantene skal velges på første studentparlamentsmøte på høstsemesteret. Listene og AU 

foreslår kandidater på studentparlamentsmøtet. Det skal velges sju faste representanter og sju 

vararepresentanter i rekkefølge. Listene og AU foreslår kandidater på Studentparlamentsmøtet. 

Foreslåtte representanter fra Arbeidsutvalget  

 Fast representant  Vara representant  

1 Eira Aas Eide  Mi Le 

2 Else Karin Bjørheim  Michael Bergstrøm Morrison  

3 Julia Andberg  Philip Jamissen  

4 Vetle Tengesdal Torstenbø Simen Hagen Ekeberg  

5 Einar Gjerde    

6 Emma Linea Naustdal  

7 Shahzib Shaban  

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet velger de foreslåtte kandidatene fra arbeidsutvalget og fire vararepresentanter i 

rekkefølge.  

AU får fullmakt til å supplere inn representanter etter behov.    

Enstemmig vedtatt 
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 Sak 46/20 Valg av Valgkomité 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Ingen 

   

   

Bakgrunn 

 

Valgkomitéen har valgt å trekke seg, derfor må vi velge nye valgkomité. Valgkomitéen vil sitte fra 

slutten av dette møte frem til valg av valgkomité på første møtet våren 2021. 

 

Ifølge vedtektene er valgkomiteens oppgaver blant annet følgende:  

(1) Valgkomiteen har som oppgave å rekruttere og innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, UiS-

styret, og Faddersjef.  

(2) Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig 

beslutningsgrunnlag for sin innstilling.  

(3) Valgkomiteen skal sammen med Arbeidsutvalget rekruttere nye kandidater når representanter 

trekker seg før endt periode. 

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet velger Lawrence Dean Mulbah som leder av valgkomiteen.  

Studentparlamentet velger André Pedersen og Cathrine Sønvisen som medlemmer av valgkomiteen. 

Enstemmig vedtatt 

  



STUDENTPARLAMENTET 

   

  

 

13   

   

 Sak 47/20   Møteplan 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Ingen 

 

   

Bakgrunn 

 

AU har foreslått følgende møteplan for Studentparlamentet, våren 2020:  

 

Første møte:  Tirsdag  1. september  

Andre møte:  Onsdag  14. oktober 

Tredje møte: Onsdag  25. november  

 

Bakgrunnen for de valgte tidspunktene er at AU har en hektisk hverdag og at det i flere tilfeller er 

utfordrende for AU å kunne stille på møtene, og å ha tid til å forberede og innstille på sakene til 

Studentparlamentet. 

Forslag til vedtak fra AU 

Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplanen.  

Det kom to endringsforslag, men begge falt.  

Forslag fra AU ble enstemmig vedtatt 
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Sak 48/20   Halvårlig regnskapsrapport  

Saksbehandler Organisasjonskonsulent  

Vedlegg  

Halvårs økonomirapport for StOr 2020 

Resultatrapport - (2020-01-01 - 2020-06-30) Fadder 

Resultatrapport - (2020-01-01 - 2020-06-30) Stor 

 

Bakgrunn 

 

StOr-styret ved organisasjonskonsulent presenterer halvårlig regnskapsrapport fra perioden: januar til 

juni 2020, for å vise StOr sin økonomiske situasjon 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Halvårlig regnskapsrapport tas til orientering.  
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Sak 49/20   Handlingsplan 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Handlingsplan 2020-2021 

 

Bakgrunn 

 

Etter diskusjon på handlingsplanen på forrige møte (10.06.20) Har endringene som parlamentet 

 ønsket blitt lagt inni handlingsplanen. Det har ikke vært et møte med arbeidsgruppen siden 

studentparlamentsmøte 10.06.20. 

 

Forslag til vedtak 

 

Handlingsplanen 2020-2021 blir vedtatt. 

 

Enstemmig vedtatt  
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Sak 50/20   Valgreglement 

Saksbehandler Nestleder for utdanning  

Vedlegg  Valgreglement - Endringsforslag 

 

Bakgrunn 

 

StOr mener at det flere momenter i styringsdokumentene som er modne for både gjennomgang og 

utskiftning. Vi har derfor hatt en nøye gjennomgang av organisasjonens valgreglement, hvor vi har 

brukt god tid på å vurdere og reflektere over innholdet. Vi har kommet fram til at vi ønsker å foreta 

oss noen endringer, hvilket er fremstilt i sakens vedlegg. 

 

Endringsforslag: 

• Endre § 2.8.5.  

• Føringer for personvalg § 3.1., andre- og tredje ledd 

 

Voteringsorden:  

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller hele saken,  

• Forslag 2 stemmes over.  

• Forslag 3 stemmes over hvis forslag 2 faller.  

 

Forslag til vedtak  

1. Åpne Valgregementet. 

2. Votering over endringsforslagene i sin helhet.  

3. Votering over endringsforslagene punkt for punkt. 

Punkt 1 og 2 er enstemmig vedtatt, punkt tre faller.  
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Sak 51/20    Vedtekter for StOr 

Saksbehandler Nestleder for utdanning  

Vedlegg  
Vedtekter for Studentorganisasjonen - 

Endringsforslag 

   

Bakgrunn 

StOr mener at det flere momenter i styringsdokumentene som er modne for både gjennomgang og 

utskiftning. Vi har derfor hatt en nøye gjennomgang av organisasjonens vedtekter, hvor vi har brukt 

god tid på å vurdere og reflektere over innholdet. Vi har kommet fram til at vi ønsker oss en del 

endringer, hvilket er fremstilt i sakens vedlegg.  

 

Endringsforslag: 

• Endre § 4.2., første ledd, bokstav d og e  

• Endre § 5.3.1., tredje ledd  

• Endre og legge til bokstav § 5.3.3., tredje ledd 

• Endre § 5.3.3., fjerde ledd 

• Endre § 5.4., første ledd, bokstav c  

• Stryke § 10.1., tredje ledd   

• Endre § 12.1., fjerde ledd. 

 

Voteringsorden:  

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller hele saken,  

• Forslag 2 stemmes over.  

• Forslag 3 stemmes over hvis forslag 2 faller.  

 

Forslag til vedtak  

1. Åpne Studentorganisasjonens vedtekter. 

2. Votering over endringsforslagene i sin helhet. 

3. Votering over endringsforslagene punkt for punkt. 

Punkt 1 og 2 er enstemmig vedtatt, punkt tre faller.  
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Sak 52/20   Økonomi og bærekraftsreglement 

Saksbehandler Nestleder for utdanning  

Vedlegg  StOr økonomireglement - Endringsforslag 

 

Bakgrunn 

 

Jf. §2.1., tredje ledd i StOrs økonomireglement skal økonomireglementet behandles på første møtet 

på høstsemesteret. De fleste forslagene til vedtak er forslag som retter opp i skrivefeil, utdyper eller 

omformulerer, slik at dokumentet blir lettere å forstå.  

 

Endringsforslag: 

• Endre § 1.1., første- og andre ledd  

• Endre § 2.4., andre ledd.  

• Legge til føring § 5., fjerde ledd. 

 

Voteringsorden:  

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller hele saken,  

• Forslag 2 stemmes over.  

• Forslag 3 stemmes over hvis forslag 2 faller.  

 

Forslag til vedtak  

1. Åpne Økonomireglementet. 

2. Votering over endringsforslagene i sin helhet.  

3. Votering over endringsforslagene punkt for punkt. 

Punkt 1 og 2 er enstemmig vedtatt, punkt tre faller.  
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Sak 53/20   Høring kapittel 3 - Strategi 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Studentstrategien 2025 

Bakgrunn 

 

Kapittel 3 skulle egentlig vedtas på dette møtet. Vi ser det hensiktsmessig å ha en diskusjon til på 

kapittel 3 fordi det er en del nye i parlamentet og forfatteren har blitt byttet. 

 

Mye har skjedd siden dette dokumentet ble skrevet i 2012, og arbeidsutvalget ønsker derfor innspill 

på hva parlamentet mener et slikt kapittel skal inneholde.Kapittelets navn i den gamle strategien gjør 

seg, og godt abreidsutvalget ønsker å videreføre dette slik at det blir ‘’Forskning og formidling 

2030’’. Arbeidsutvalget ønsker at at parlamentet skal ha tenkt igjennom disse spørsmålene til 

debatten om kapittelet: 

  

o Hva slags fagområder skal UiS forske på i tiden fremover? 

o Hva synes studentparlamentet om oppdragsforskning gjort av UiS for eksterne aktører for 

eksempel i næringslivet?  

o Skal UiS fokusere på grunnforskning, anvendt forskning eller en kombinasjon? 

o Hvordan ønsker studentparlamentet at studentene blir involvert i forskningsaktivitetene ved 

UiS? 

o Hvordan stiller studentparlamentet seg til Open Access? (https://www.openaccess.no/) 

o Hvordan skal UiS jobbe for mer innovasjon blant ansatte og studenter? 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Det fattes ikke vedtak i diskusjonssaker. 

  

https://www.openaccess.no/
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Sak 54/20    Vedtekter Fadder 

Saksbehandler Leder 

Vedlegg  Forslag til vedtekter - Fadder 

Bakgrunn 

 

Vedtektene til Fadder var på høring 26. februar i år. Saken ble utsatt grunnet koronaviruset. 

Endringene som er foreslått er kommet av høringen fra møtet i februar og meninger som AU 

 

Endringsforslag: 

• Linje 38: Lagt til “senest 1. november” 

• Linje 61: Lagt til nytt bokstavpunkt: “Retningslinjer og visjoner for Fadder” 

• Linje 105: Lagt til “, flertall i StOr sitt arbeidsutvalg” 

• Linje 241 og 242: Rettet i referansen slik at det er riktig. 

• Linje 251: Lagt til “UiS” 

• Linje 259: Byttet “i” med “for” 

• Linje 315: 10.2 Representasjon i ulike organ lik formatet i vedtektene til StOr 

 

Voteringsorden:  

• Forslag 1 stemmes over. Faller forslag 1, faller hele saken,  

• Forslag 2 stemmes over.   

• Forslag 3 stemmes over hvis forslag 2 faller. 

 

Forslag til vedtak 

1. Åpne Fadder sine vedtekter. 

2. Votering over endringsforslagene i sin helhet. 

3. Votering over endringsforslagene punkt for punkt. 

Punkt 1 er enstemmig vedtatt, punkt 2 er vedtatt med 18 stemmer (Luke Nieber erklærte seg 

innhabil). Punkt tre faller.  
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 Eventuelt sak  
Diskusjonssak om engelsktalende kandidater 

som stiller til valg.  

Saksbehandler  

Vedlegg  Ingen 

 

Bakgrunn 

 

ISU mener at engelsktalende kandidater som ønsker å stille til valg opplever at valgprosessen og 

stillingsutlysningene er ekskluderende med tanke på språkbruk. De ønsker at det skal bli mer åpent 

for ikke-norsk talende studenter å stille til valg.   

 

 

 

   

Forslag til vedtak  

 

Diskusjonssak uten vedtak.  
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Møteevaluering 

 

Møteevaluering – fint og effektivt møte. Skulle ønske at vi hadde flere stikkontakter.  

Philip ønsker ett mer aktivt møte, men det kommer med erfaringen. John ønsker svar på engelsk.  

 


