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Protokoll
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 21.februar 2018, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Marte S. Fevang
Per Thomas Byrkjedal
Ann-Charlott B. Vik
Ingrid Larsen Dihle
Victoria Østerberg
Severine Jarnes
Thorstein Johannessen
Julie Eide
Anders R. Olsen
Joakim Rødland
Andreas Gravdahl
Victor Andrè Larsson (fra klokken 16.50)
Kristina Ågedal (permisjon fra klokken 20.30)
Evine Amalie Skoglund (permisjon fra klokken 21.30)
Egil Tveit
Magnus Mathisen

STA-styret:

Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken
Aina Aarsheim
Birgitte Kalvatn
Benedicte Nordlie

Andre:

Christine Alveberg, UiA-styret
Kjetil Nyjordet, SiA-styret
Mohammad M. Abdullah, praksisstudent i STA

Ordstyrere:

Camilla J. Hansen
Helene Vedal

Referent:

Irene Bredal

Forfall:

Elena Therese Nyborg
Jacob Leirvik
Rebekka Ødegaard Blom
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Henny Kristine S. Gaarder
Solveig Vik Hofseth
Silje Hansen Overvåg
Pernille K. Rist – Christensen
Ragnar Glendrange
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Før møtestart holdt tillitsvalgtansvarlig i STA-styret, Aina Aarsheim, en innledning om
tillitsvalgtsystemet.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/18

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Camilla J. Hansen og Helene Vedal
Godkjent

SP-sak 00b/18

Opprop
SP var 15 stykk til stede, og var vedtaksdyktig. Fra 16.50 var SP 16
stykk.

SP-sak 00c/18

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Anders lurte på om denne komme på kalender neste møte. Styret tok
meg seg innspillet videre.
Godkjent
Sakslisten
Aina meldte inn en eventueltsak, med navnet TV-godis.
Kai Steffen lurte på om det var ok for SP å endre sak 23/18 fra
diskusjonsak til vedtakssak. Det var ok for SP.
Godkjent med to kommentarer
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/18

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 24.01.18
Godkjent

SP-sak 13/18

Siden sist
Kai Steffen informerte om at informasjon fra NSO var blitt sendt dagen
etter sakskapirene ble sendt ut. Dette var grunnen til at de ble ettersendt.
Christine Alveberg fra UiA-styret informerte kort om seg selv og rollen
sin som universitetstyremedlem.
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Vedtakssaker
SP-sak 14/18

Godkjenning av regnskap 2017
Forslag til vedtak
1. Studentparlamentet godkjenner regnskapet for 2017.
2. Studentparlamentet vedtar at ekstratildelingen fra NSO på kr
10 118 i 2017 overføres til budsjett for 2018, under post 7120
«Reisekostnader STA-styret»
3. Det resterende overskuddet i regnskap 2017 overføres tilbake til det
Studentsosiale fondet tilknyttet SiA.
Det ble kjørt en tredelt voteringsrunde, alle forslagene ble enstemmig
vedtatt.

SP-sak 15/18
Forslag nr. 1

Tiltaksplan for Kvalitetsmeldingen
SP-Sak 15/18

Kapittel:

Side
4

Linjenummer
Forslagstype
P2
Endringsforslag
Anders R. Olsen
Forslagsstiller
Forslag
Fjerne 2.punkt:»Universitetet skal ha som mål…»
Legge til: Universitetet skal ha som mål at alle studenter som ønsker inn-og utveksling eller
ønsker internasjonalt sertifikat skal få tilrettelagt for dette.
Falt med 3 stemmer og 1 avholdende
Vedtak

Forslag nr. 2

SP-Sak 15/18

Linjenummer
Punkt 2

Forslagstype
Endringsforslag/
Tilleggsforslag
Julie Eide

Kapittel:

Side
4

Forslagsstiller
Forslag
1. Minst 10 % økning av studentene drar på inn- og utveksling et semester av sin grad.
2. Minst 20 % økning av studentene som ikke drar på utveksling tar et internasjonalt
sertifikat
1. Falt med 5 stemmer og 1 avholdende
Vedtak
2. Falt med 5 stemmer og 1 avholdende
Forslag nr. 3

SP-Sak 15/18

Linjenummer
2
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Thorstein
Johannessen

Kapittel:

Side
4

4

Forslag
Tilføy etter (ha som mål at)
…det innen 2025 skal være:
 (minst….) som (drar…) (som legges til)
Vedtatt mot 6 stemmer og 1 avholdende
Vedtak
Forslag nr. 4

SP-Sak 15/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Kai Steffen Østensen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
STA-styret gis frihet til å foreta redaksjonelle endringer.
Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr. 5

SP-Sak 15/18

Linjenummer

Forslagstype
Strykningssforslag
Andreas Gravdahl

Kapittel:

Side
2

Forslagsstiller
Forslag
1. Stryke setningen: «Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte
stipendordninger som favoriserer studenter som fullfører på normert tid
2. Stryke setningen: « Sikre gratisprinsipper for norske og internasjonale studenter
1. Falt med 2 stemmer
Vedtak
2. Falt med 3 stemmer og 2 avholdende
Forslag nr. 6

SP-Sak 15/18

Kapittel:

Side
2

Linjenummer
Forslagstype
8
Endringsforslag
Magnus Mathisen
Forslagsstiller
Forslag
«Tilby forkurs for alle studenter i det å være student basert på nyetablering av Life Skills»
(Endre obligatorisk til tilby)
Vedtatt mot 7 stemmer og 1 avholdende

Vedtak
Forslag nr. 7

SP-Sak 15/18

Kapittel:

Side
3

Linjenummer
Forslagstype
Punk 7
Tilleggsforslag
Julie Eide
Forslagsstiller
Forslag
Legges til etter, etter minst to ulike vurderingsformer:
De ulike vurderingsformene skal ikke gå på bekostning av de individuelle vurderingene den
enkelte student eventuelt har fått godkjent før eksamensvurderingen.
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Enstemmig vedtatt

Vedtak
Forslag nr. 8

SP-Sak 15/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor Larsson

Kapittel:
Under
utdanningskvalitet

Side

Forslagsstiller
Forslag
1. Automatisk kollokviegrupper i alle fag
2. Faglig kommunikasjon på tvers av fakultetet mellom studenter
3. Arrangere forelesinger i alle studier med en foreleser fra et annet fag, og helst
fakultet, for at studentene skal få innsyn i flere aspekter av akademia og samfunnet.
For eksempel sette opp en sparringsforelesing med en fra samfunnsfag og en fra
økonomi. Lærer mot jus, psykologi mot musikk osv.
4. Alle studenter må lære kritisk tenking. Lærer man om Adam Smith og fordelene i
kapitalismen burde man også lære om Karl Marx og fordelene av sosialisme eller
kommunisme.
5. Universitetet skal ikke inngå avtaler som stagnerer utviklingen av studentenes
kunnskap, psyke, effektivitet, læring eller hverdag uten å kunne trekke seg fra avtalen
om ovennevnte blir aktuelt.
1. Vedtatt mot 1 stemme og 1
Vedtak
avholdende
2. Vedtatt mot 3 avholdende
3. Vedtatt mot 4 stemmer og 4
avholdende
4. Falt med 4 stemmer og 6 avholdende
5. Vedtatt mot 1 stemme og 6
avholdende
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar den lokale tiltaksplanen, med de endringer
som forekommer på møtet.
Enstemmig vedtatt
---------------------------------------------------------------------------Protokolltilførsler til saken
1. Anders R. Olsen og Magnus Mathisen skrev under på den følgende
teksten:
Undertegnende mener at STA ikke burde stille overambisiøse krav
til universitetet. 4000 studenter i utveksling i semesteret, 8000 i
året er for store/radikale krav. Med vekst så vil dette tallet bli
høyere.
2. Andreas Gravdahl og Magnus Mathisen skrev under på den
følgende teksten:
Andreas Gravdahl og Magnus Mathisen stemte for å få fjerne
linjen om gratisprinsippet i høyere utdanning, sendt inn av
Andreas. Det begrunnes med at det er ingen rett å ta høyere
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utdanning i Norge, dermed bør det ikke ligge til grunn noe
gratisprinsipp i høyere utdanning for norske og utenlandske
studenter.
SP-sak 16/18

Studenter i nytt ansettelseutvalg ved UiA
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar at studentrepresentantene valgt i november
2017 for å sitte i tidligere ansettelseutvalg for undervisnings- og forsker
stillinger, møter som studentrepresentanter i UiAs nye ansettelseutvalg
for undervisnings- og forskerstillinger.
Marius Njerve møter med fulle rettigheter, mens Olea Norset møter med
tale- og forslagsrett. Andreas Gravdahl og Ingvild Sommerfeldt
fortsetter som vara i prioritert rekkefølge etter stemmetall.
Når studentrepresentanten med fulle rettigheter er borte fra møter, rykker
studenten med tale- og forslagsrett opp i vedkommendes frafall. Vararepresentant kommer inn med tale- og forslagsrett.
Vedtaket vedtas med eventuelle endringer som kommer frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

SP-sak 17/18

Zinasu-avtale
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar at styret arbeider videre med saken, med
intensjon om å inngå et samarbeid med ZINASU, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot 1 stemme.

SP-sak 18/18

Definisjon – tillitsvalgte

Forslag nr. 1

SP-Sak 18/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Kai Steffen Østensen

Kapittel:

Forslagsstiller
Forslag
Ny setning før del om TV og STA.
« Det skal velges tillitsvalgte hvert studieår, jmf. UiAs kvalitetssystem»
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Side

7

Forslag til vedtak
Definisjonen, «Hva er en tillitsvalgt?», vedtas med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt med 1 avholdende stemme

SP-sak 19/18

Resolusjon, Stå opp for akademisk frihet
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Stå opp for akademisk
frihet», med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 20/18

Resolusjon, Retningslinjer for seksuelle relasjoner mellom
studenter og ansatte
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen, Retningslinjer for seksuelle
relasjoner mellom ansatte og studenter, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.
Vedtatt mot 3 stemmer
--------------------------------------------------Magnus Mathisen stemte i mot forslaget

SP-sak 21/18

Resolusjon, Utdanning er ikke en vare, men en
rettighet

Forslag nr. 1

SP-Sak 21/18

Linjenummer
1 og 21
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Thorstein
Johannessen og
Victoria Østerberg

Kapittel:

Forslag
Endre til (begge steder)
Utdanning er en rettighet, og bør ikke ses på som en vare
Fra (Utdanning er ikke…)
(og tilsvarende på engelsk)
Education is a right, not a commodity
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Side
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Forslag nr. 2

SP-Sak 21/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag og
Strykningsforslag
Magnus Mathisen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
1. Legge til: Innstill 15 % av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020
2. Stryke kulepunkt 1 i Hva STA skal mer og at tittel endres til, «Utdanning er en vare»
1. Vedtatt mot 3 stemmer
2. Falt med 2 stemmer

Vedtak

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen, Utdanning er ikke en vare
men en rettighet, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot 2 stemmer
--------------------------------------------------------------------Protokolltilførsel i saken
Magnus Mathisen og Andreas Gravdahl skrev under den følgende
teksten:
Magnus Mathisen og Andreas Gravdahl stemte imot SP-sak 21/18Resolusjon «Utdanning er ikke en vare, men en rettighet»
Vi mener at utdanning er en vare.
SP-sak 22/18
Forslag nr. 1

Strategy for inclusion
SP-Sak 22/18

Kapittel:

Side
5

Linjenummer
Forslagstype
19
Endringsforslag
Victor Larsson
Forslagsstiller
Forslag
….initative, however we shall implement completely joint introductory weeks and push for a
merger of ESN and Fadderstyret»
Stryke alt etter “should” på linje 19 til “together” på linje 22, og sette inn det overstående.
Og da også endre punkt 2 i 4.0, side 9.
ESN and Fadderstyret shall merge to create a better unity throughout the year and to merge
the introductory week of national and international students.
Vedtatt mot 3 stemmer
Vedtak
Forslag nr. 2

SP-Sak 22/18

Linjenummer
Punkt 4, under 4.0

Forslagstype
Endringsforslag

Kapittel:

Side

9

Magnus Mathisen
Forslagsstiller
Forslag
Punkt 4 endre til: All official information must also be in English, but also given in the
students mother tongue if a student requiest it
Vedtatt mot 4 stemmer og 4 avholdende

Vedtak

Forslag nr. 3

SP-Sak 22/18

Linjenummer
Punkt 4.0
Forslagsstiller
Forslag

Forslagstype
Strykningsforslag
Anders R. Olsen

Kapittel:

Side
9

Stryke punkt 6.
Vedtak

Falt med 3 stemmer og 2 avholdende
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar «Strategy for inclusion, med de endringer
som fremkommer møtet.
Vedtatt mot 3 stemmer
---------------------------Anders R. Olsen og Julie Eide stemte imot helheten.
Protokolltilførsler til saken
1. Anders R. Olsen skrev under på den følgende teksten:
Undertegnende er sterkt uenig at grupper skal tvinges sammen da
dette blir for pinglete og snilt. En slik holdning vil ikke styrke det
akademiske nivået, men tvert imot svekke det.
2. Julie Eide og Anders R. Olsen skrev under på den følgende teksten:
Jeg er uenig i at ESN og Fadderstyret skal tvinges sammen. Dette er
også til saksopplysning at Fadderstyret og ESN har allerede en
dialog ang. «fadderuken». Å tvinge foreningene til å samles gir ikke
bare en oppløsning av det gode hver foreningene har oppnådd det
viser også en mangel til innsikt i hver forening.
3. Thorstein Johannessen skrev under på den følgende teksten:
Ønsker at det protokolltilføres at jeg og undertegnende er uenige i at
man kan gjøre endringer i artikkelen som ligger vedlagt i saken.
Etter mitt syn strider dette mot gode vitenskapelige
publiseringsprinsipper, slik som det å vite hvem som har vært
forfatter og hvilke endringer som ligger i dokumentet.
Samtidig burde det fremheves at slike dokumenter bør ligge under de
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totale politiske arbeidsdokumentene – eller fremkomme som en
resolusjon.

SP-sak 23/18
Forslag nr. 1

STAs stillingsbeskrivelser
SP-Sak 23/18

Kapittel:

Side
3

Linjenummer
Forslagstype
3
Tilleggsforslag
Victor Larsson
Forslagsstiller
Forslag
Nestleder (100 %)- nytt: mister ansvaret for informasjonsarbeid
og tar på seg ansvaret for Politisk måldokument for bærekraftighet
Vedtatt mot 1 stemme og 2 avholdende

Vedtak

Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar saken til orientering og er positive til at STAstyret fortsetter arbeidet med å fremme forslag til endring i stillingsbeskrivelsene som skissert i dette sakspapiret.
Styret tar med seg innspillene i debatten før endelig forslag til vedtak
fremmes i mars-møtet.
Vedtatt med en avholdende stemme

Orienteringssaker
SP-sak 24/18

Eventuelt
Det var to saker til eventuelt.
Aina informerte SP om TV-godis, og Victor informerte fra VT. Om
noen har innspill vedrørende AKT og busstilbud, kan disse sendes til
nestleder@vt-agder.no.

Møtet ble avsluttet klokken 23.10.

