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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Tirsdag 20.mars 2018, klokken 16.15
Sted: B2-014, Kristiansand
Det blir servering på møtet.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 13.03.18

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

20. mars 2018
B2-014, Kristiansand

SAK
SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 00c/18

TITTEL
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/18 Godkjenning av protokoll fra SPmøtet 21.02.18
SP-sak 25/18 Siden sist
SP-sak 26/18 Årsmelding – Studentombudet
Vedtakssaker
SP-sak 27/18
SP-sak 28/18
SP-sak 29/18
SP-sak 30/18
SP-sak 31/18

STAs Vedtekter
STAs Valgreglement
STAs Stillingsbeskrivelser
STAs Økonomireglement
STAs Reglement for
studentaktivitetene
Diskusjonssaker
Orienteringssaker
SP-sak 32/18 Eventuelt

SAKSBEHANDLER
Kai Steffen Østensen
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Kai Steffen Østensen
Eirik A. Moe

Vedlagt
Muntlig på møte

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

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 20.03.18

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak

Tittel

Anslått tidspunkt

SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 00c/18

Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 21.02.18
Siden sist
Årsmelding - Studentombudet
STAs Vedtekter

16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30

SP-sak 00d/18
SP-sak 25/18
SP-sak 26/18
SP-sak 27/18
Pause
SP-sak 28/18
SP-sak 29/18
Pause
SP-sak 30/18
SP-sak 31/18
SP-sak 32/18

STAs Valgreglement
STAs Stillingsbeskrivelser
STAs Økonomireglement
STAs Reglement for
studentaktivitetene
Eventuelt

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 22.25

16.30-16.35
16.35-16.40
16.40-17.00
17.00-18.30
18.30-18.45
18.45-20.15
20.15-21.00
21.00-21.15
21.15-21.45
21.45- 22.15
22.15-22.25
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
21.02.18
Irene Bredal
010

REFERAT
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.

3

Vedtakssaker
SP-sak 14/18

Godkjenning av rekneskap 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.

Siden sist
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. I
tillegg får vi en redegjørelse fra studentene i Universitetsstyret på hva som skjer sentralt på
UiA.
Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter,
arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen.
Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på spørsmål fra alle medlemmer i STAstyret og de to representantene i UiA-styret.
Saken er delt inn i fire temaer.
Høringer
Regionplan Agder 2030 – høringssvar fra STA
Media
STA har vært i media flere ganger siden sist:
-

-

-

-

STA om studentombudets halvårsrapport:
https://www.krsby.no/student/i/jPp12n/Studentombudet-pa-UiA---Tror-det-er-noenmorketall-nar-det-gjelder-metoo-innen-akademia
STA om selvmordsforebyggende kurs: Kurses i å håndtere selvmord-saker
Kai Steffen har vært i debatt om karaktersystem på Studentradioen i Bergen
Fast unikumsinnlegg: Bruk hodet – vi har bare en klode! skrevet av Kristian
Gundersen vil kutte studier, STA-leder hisser seg opp:
http://polopoly.prod.agp.cloud.atex.com/preview/www/2.644/2.671/1.2272699
Kjære Frank: https://khrono.no/laeringsmiljo-psykisk-helse-studenttiltak/studentene-ivest-med-ti-tiltak-til-reichert/214460
AldriOK-kampanjen signert av UiA-ledelsen: https://www.uia.no/nyheter/uiasignerer-nulltoleranse-kampanje
Aust-Agder fylkeskommune om AldriOK:
https://www.austagderfk.no/nyhetsarkiv/2018/nulltoleranse-for-trakassering-ogdiskriminering/
Parkeringsavgiften kommer på UiA:
https://www.krsby.no/student/i/ddk7w1/Parkeringsavgift-pa-UiA--Rammer-studentersom-ikke-har-et-annet-valg
http://uhnettvest.no/studentradet-slutter-seg-til-aldri-ok-kampanjen/

Arrangementer og konferanser
-

STA-styret har deltatt på CB-kjelleren med studentpolitikere på Agder, inkludert
Studentparlamentet.
Styret har hatt workshop for å bearbeide styringsdokumentene i STA.
Rektorlunsj med UiA-ledelsen og SiA-direktøren. Bærekraftsmålene, mobbing og
trakassering i sektoren og åpningstider i kantina var diskusjonstemaer.

-

Internasjonaliseringskonferansen til SiU i Bodø. Både Kai Steffen, Kristian og
Benedicte deltok. UiA betalte for reisen og opphold.

Aktivitet
-

-

-

-

-

Aina har gjennomført tillitsvalgtsamlinger for tillitsvalgte på fakulteter og avdeling for
lærerutdanning. På grunn av lav påmelding, har noen av disse blitt avlyst. Det kan ha
sammenheng med tidspunktet det gjennomføres på, og Aina gjennomgår nå det interne
årshjulet for å finne en hensiktsmessig og god fordeling av tiltak for å bygge opp om
tillitsvalgte på UiA.
Aina og Birgitte har vært med på Åpent hus på Bluebox for alle studentaktiviteter og
linjeforeninger.
Aina og Birgitte har hatt innlegg på Åpen dag for elever i videregående opplæring,
onsdag 14. mars.
Birgitte har vært i møte med studiestartteamet, som en del av hennes portefølje.
Kristian, Birgitte og Benedicte jobber med de politiske utvalgene for å ferdigstille
forslag til politiske dokumenter til april-møte i Studentparlamentet.
Birgitte har deltatt i møte med ad-hoc-grupper i LiU som skal følge opp strategien for
utvalget.
Birgitte har hatt møte med SiA Kafé hvor åpningstider nå er bestemt at skal utvides til
kl. 16.30.
Benedicte og Kristian har avholdt RSU-samling for tillitsvalgte i RSU på UiA. Både
universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen og dekan Sunniva Wihtaker bidro med
innlegg.
Benedicte har ferdigstilt tiltaksplan for kvalitetsmeldingen.
Kristian har hatt flere møter med prosjektleder i grupperomsprosjektet på UiA.
Kristian og Kai Steffen har hatt møter med Studieavdelingen for å følge opp vedtak fra
Studentparlamentet. Blant annet har Strategy for inclusion, tiltaksplan for
kvalitetsmeldingen og studiestart vært sentrale samtaleemner.
Kristian har hatt møter med SAIH og STA deltar aktivt i deres vårkampanje.
Kristian og Kai Steffen har vært med på delegasjonsmøtene til STAs NSO-delegasjon.
Andreas Gravdahl er valgt som leder av delegasjonen.
Kristian har vært i styringsgruppemøte til E-LUF som har ansvaret for å følge opp
Canvas.
Kai Steffen og Kristian har møtt begge fylkesordførerne, ordførerne i Grimstad og
Kristiansand, ledelsen på UiA og SiA-direktøren for å signere kampanjen AldriOK.
Kai Steffen og Kristian har vært på møte med shuttlebus-ordning mellom campus.
Økonomiavdelingen på UiA er på saken.
Irene har gjennomført oppsamlingskurs for medlemmer av Studentparlamentet som
ikke fikk vært med på selve oppstartsseminaret.
Styret har gjort klar en kampanjeplan som Kristian har ansvar for å følge opp. Både
SHoT, AldriOK, SAIHs vårkampanje og egne kampanjer står på agendaen.
Kai Steffen har deltatt i prosjektgruppemøter for ny strategi til universitetsbyen
Kristiansand.
Kai Steffen har vært med i arbeidsgruppemøte for Life Skills-satsingen til UiA. En
satsing som skal gi studenter grunnleggende kurs i det forbli bedre versjoner av seg
selv.
Kai Steffen har vært i møter med Studentrådet i UHVN. Her har man diskutert
Solstrandkonferansen hvor studentrådslederne skal snakke om digitalisering i et
studentperspektiv.

-

-

-

Kai Steffen og Kristian følger opp reiseplan for å besøke Metochi. NSO har bevilget
STA 50 000 kroner for å reise ned til UiAs studiesenter sammen med andre
studentdemokratier på både UiS og UiB. Målet er å sette solidaritet i akademia på
dagsorden.
De siste medarbeidersamtalene for dette styret er gjennomført.
Kristian og Kai Steffen har hatt møte i samarbeidsforum med
universitetsstyrerepresentantene for å diskutere sakspapirene til UiA-styremøtet i
mars.
Kai Steffen og Kristian har deltatt på møter med Kristiansand kommune for å evaluere
busskort-aksjonen til kommunen.

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene
Av Christine Alveberg og Robin Moudnib
Forrige styremøte ble avholdt 07.03. I tillegg deltok Christine og Robin på et seminar 09-11.03 på
NMBU, sammen med andre studenter i universitetsstyrer, hvor vi lærte med om byggeprosjekter og
brukermedvirkning i disse.
Hvert år på denne tiden orienteres styret om forrige års regnskap og signerer på årsberetningen som
sendes til KD. UiA har god kontroll på økonomien, men har utfordringer med å ansette stipendiater
for nok og at man lenge har vært i sparemodus i de fleste avdelinger. Derfor har vi et høyt
avsetningsnivå på ca 36 % av årlig tildeling over statsbudsjettet. Det betyr at vi har mye penger på
bok. Vi har klare planer på hva disse pengene skal brukes på (bygg, stipendiater og lignende),
samtidig som vi jobber med at organisasjonen skal bli enda flinkere til å foreta investeringer og tørre
å bruke opp alle pengene i en budsjettpost.
Styret vedtok nå et utkast til Utviklingsavtale med KD. Man har valgt seg ut tre områder man skal
jobbe videre med:
1. Utvikling av porteføljen med etter- og videreutdanning (EVU)
2. Økte inntekter fra EU og Norges Forskningsråd (NFR) til forskningsprosjekter
3. Styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans gjennom økt bruk av praksis
Dette er nå sendt inn til KD og vil bli forhandlet om når deler av styret møter KD i mai.
Dette møtet ble også mandater og instrukser for instituttledere, studieråd, studieprogramledere og
forskningsgruppeledere revidert og vedtatt som følge av det nye kvalitetssystemet. I tillegg har styret
gått inn for å opprette en master i profesjonsrettet spesialpedagogikk med oppstart høsten 2019.
Universitetet har også mye spennende på gang med omgivelsene. Styret vedtok å gå inn med 25 %
aksjeselskapet Future Materials As som er et katapultsenter i Selskapet for industrivekst (SIVA). Dette
skal være et testsenter for ny teknologi, løsninger osv. for næringslivet. På slutten av møtet markerte
vi også oppstarten av I4Helse, et innovasjonssenter innenfor helse.
Styret ble også orientert av studentombudet som stadfestet behovet for denne ordningen.
Neste møtet avholdes 09.05.18.
Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her: https://www.uia.no/omuia/organisasjonen/universitetsstyret
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Saksbehandler Kai Steffen Østensen

Vedtektsendringer i STA
Bakgrunn for saken
Vedtektene paragraf 4, under kapittel 3, regulerer når og hvordan vedtektene skal løftes til
behandling. Hvert år før 31. mars skal Studentparlamentet ha en sak om nettopp vedtektene.
Forklaringen på at vedtektene løftes hvert år henger sammen med at de er det øverste
styringsdokumentet som trumfer all annen struktur i organisasjonen. Studentparlamentet kan
ikke overgå sine egne vedtekter – utenom i vedtektsmøtet som avholdes i mars. Det er derfor
naturlig at et hvert Studentparlamentet som velges skal få gjøre sine vurderinger og eventuelle
endringer av disse.
Det står følgende i paragraf 4:
Vedtektene skal hvert år, før 31. mars, behandles i Studentparlamentet. Endringer i
vedtektene krever 2/3 flertall. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt STA-styret senest
to (2) uker før behandling i Studentparlamentet. Studentparlamentet skal bli orientert
underveis om hvilke endringsforslag som er kommet inn.
Det betyr at forslagene som ligger vedlagt sakspapirene er sendt til STA-styret to uker før
møtet blir avholdt og at Studentparlamentet må vedta endringene med 2/3 flertall. Det er å
beregne som den strengeste avstemningsmåten i vår organisasjon.
Videre står det i paragrafen som omhandler vedtektene til STA:
STA-styret innstiller på endringsforslag overfor Studentparlamentet. Endringsforslag med
innstilling sendes ut sammen med sakspapirene til møtet i Studentparlamentet. En
vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Studentparlamentet har votert over
vedtektene i sin helhet. Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta at endringene skal tre i
kraft på et senere tidspunkt.
Studentparlamentet har vært orientert om alle endringer som er foreslått. Noen har blitt sendt
på forslagsark, andre er vist som helhetlige endringsforslag med uthevet skrift i dokumentet.
Når Studentparlamentet skal diskutere vedtektene gjøres det med utgangspunkt i de gjeldende
vedtektene, som ligger linket til i slutten av sakspapirene. Det betyr at Studentparlamentet
aktivt må stemme inn nye forslag for at de skal bli gjeldende. STA-styret foreslår i alle andre
behandlinger som gjelder reglementer og styringsdokumenter i organisasjonen å legge styrets
forslag til grunn, det er ikke mulig i behandling av vedtektene.
STA-styret foreslår at vedtektene som ikke omhandler valg, trer i kraft med umiddelbar
virkning. Vedtekter som omhandler valg vil Studentparlamentet få tilbake igjen for å lande
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endelig tidspunkt for ikrafttredelse. Det betyr at Studentparlamentet vedtar endringene og at
disse er gjeldende, men at man fastsetter tidspunktet for når eventuelle valg og valgperioder
skal avholdes/gjelde i neste parlamentsmøte.
Argumentasjon
Så til selve forslagene fra STA-styret.
I dette sakspapirer ville ikke styret begrunne alle sine forslag, det gjøres nemlig i det enkelte
forslagsarket. Likevel vil styret trekke frem noen av forslagene for å tydeliggjøre sin
begrunnelse.
-

-

-

-

-

-

Medlemskap: STA-styret mener det er helt naturlig at vedtektene regulerer hvilke
nasjonale sammenslutninger STA tilhører. Både NSO og SAIH har vært viktige
samarbeidspartnere for STA så lenge STA har eksistert. STA har en tydelig stemme inn
i organisasjonene og bidrar til utvikling nasjonalt, både politisk og organisatorisk. I og
med at Studentparlamentet bestemmer over STA og forvalter organisasjonen på vegne
av UiAs 13 000 studenter, mener styret det også er viktig at Studentparlamentet, hver
gang vedtektene tas opp til behandling, aktivt tar stilling til medlemskapet. STA-styret
er svært positive til fortsatt medlemskap og mener Studentparlamentet bør se verdien i
å ha samarbeidspartnere lokalt og nasjonalt i viktige studentsaker for studenter i hele
verden, men også for Agder-studentene.
Kontrollkomité: STA-styret foreslår at Studentparlamentet vedtar å opprette en
kontrollkomité. Kontrollkomiteen vil ha en kontrollfunksjon organisasjonen i dag ikke
har. I tillegg vil Studentparlamentet og STA-styrene i tiden fremover kunne
konsentrere seg mer om politikkutforming, fremfor å nettopp drive kontroll på daglig
virksomhet. Det er vanlig med kontrollkomiteer, og derfor er ikke dette forslaget
kontroversielt. Styret foreslår at Studentparlamentet hvert år vedtar et mandat til
komiteen. Dette forvaltes gjennom valgreglementet og er Studentparlamentets
bestilling til komiteen.
Dokumenthierarki: STA-styret foreslår at Studentparlamentet vedtar
dokumenthierarkiet i STA. Det har sammenheng med at man ikke har stadfestet hvilke
dokumenter som prioriteres fremfor andre, og hvilke man skal se til hvis det er
uenighet mellom to dokumenter. Styrets forslag legger til rette for dette.
Prinsipprogram: Prinsipprogram foreslås etter tidligere vedtak i Studentparlamentet.
STA-styret foreslår at det vedtas for seg selv og at det legges til et tidspunkt før de
politiske dokumentene vedtas. Bakgrunnen for det er at prinsipprogrammet vil fungere
som det øverste politiske dokumentet i organisasjonen, og bør vedtas før
underbyggende politikk foreslås og behandles av parlamentet.
Tidsfrister og årshjul: STA-styret foreslår nye tidsfrister for behandling av
styringsdokumenter i STA, som vist i punktet over. Det har sammenheng med at man
trenger et tydelig årshjul som samspiller på de ulike dokumentene STA styres ut ifra.
Se det vedlagte årshjul som tydelig får frem hvordan organisasjonen rigges gjennom
forslag til vedtekter.
Valgordning og -modell: Studentparlamentet har i handlingsplanen vedtatt at STAstyret skal komme tilbake med sak om valgordning og valgmodell til
Studentparlamentet. Dette foreligger nå i vedtektsbehandlingen etter flere diskusjoner
i organisasjonen. Et flertall i styret mener STA skal legge om til en hybrid valgmodell
som ivaretar dagens fakultetsvise valg, men i tillegg legger til rette for at man kan
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gjennomføre listevalg – hvis lister stilles. Dette er en modell som brukes på ulike
institusjoner, men styret har spesielt sett til modellen fra UiB og deres
Studentparlamentet. Videre forklaringer vil bli gitt muntlig – hvor Studentparlamentet
får en grundig orientering om de tre alternativene som nå er foreslått fra styrets side.
Det er tatt ut to dissenser. Benedicte Nordlie foreslår ren politiske listevalg sentralt på
UiA, mens Aina Aarsheim fastholder på dagens modell med fakultetsvise valg hvor
enkeltpersoner velges.
Valgperiode: I forlengelsen av punktet over foreslår også STA-styret å flytte på
valgperioden til organisasjonene. Etter mange diskusjoner de siste årene har styret nå
foreslått å flytte alle valg til råd, styrer og utvalg til et stort valgmøte i mai. Dette
gjennomføres som et rent valgmøte hvor alt fra STA-styret og
universitetsstyrerepresentanter til medlemmer av UiAs valgstyre velges. Valgene
reguleres av henholdsvis vedlegg 1 og 2 til valgreglementet. Det vil effektivisere STAs
tidsbruk. I dag jobbes det med valg gjennom hele året, noe som også gav utslag i
Studentvalget 2017. Å drive ulike valg ute blant studentene fra august til november
virker til å mette studentene, mer enn å motivere dem til økt engasjement. I tillegg til å
endre selve valget, foreslår man også fra styrets side i valgreglementet at alle RSUrepresentanter skal sitte fra juli til juni for at man ikke skal miste noen underveis. Det
samme gjelder Studentparlamentet. Valg til Studentparlament er foreslått til april.
Denne endringen kan man vedta uten endring av valgmodell.

Ut over dette er det flere endringer. De aller fleste er diskutert i organisasjonen fra før av og
styret følger opp de signaler som er gitt. Det er også tatt høyde for de utfordringer som er gitt
de siste årene med mangelfulle bestemmelser, som nå legges inn. Skulle det være spørsmål til
sakspapiret ber undertegnende at man sender mail til staleder@uia.no så fort som mulig.
Spørsmålene vil sannsynligvis gjelde flere og derfor også redegjort for under møtet.
Ved behov ring telefon 38142175 eller 45414793.
Økonomiske konsekvenser
Endringer i vedtektene kan bidra til økonomiske konsekvenser om man velger å gjøre om på
antall frikjøpe styremedlemmer eller om man velger å endre på antall representanter i
Studentparlamentet.
Det er ikke regnet ut noen økonomiske konsekvenser på eventuelle endringer, fordi STAstyret mener det er riktig å fortsette slik man har gjort så langt i organisasjonen. Vedtektene
stimulerer til en økonomisk drift som kan forsvares og som gjør det enkelt å planlegge i
fremtiden.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedtektene med de endringer som fremkommer i møtet.
STA-styret får redaksjonell frihet til å plassere paragrafer i den rekkefølge det vedtas av
Studentparlamentet, i tillegg til å gjøre tekstuelle endringer hvor ikke innhold endres.
Vedtektene trer i kraft fra denne saken lukkes. Vedtekter som omhandler valgperioder og
valgordning vil være gjeldende fra saken lukkes, men vil komme tilbake til Studentparlamentet
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i form av en sak som stadfester når valg skal avholdes og hvordan valgordningen som velges
skal iverksettes.
Personer med verv vil ikke miste disse før nytt valg er gjennomført.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på vedtaksforslagene som ligger vedlagt. STA-styret anbefaler at
Studentparlamentet følger styrets innstilling for at vedtektene skal ha sammenheng med
øvrige styringsdokumenter – og som selvstendig dokument ikke inneha motstridende
bestemmelser.
Vedlegg
1. Gjeldende vedtekter for STA: http://www.stastudent.no/wpcontent/uploads/2012/03/Vedtekter-STA-1-7.pdf
2. Endelig årshjul om forslag til vedtekter blir vedtatt som de foreligger.
3. Vedtektene slik STA-styret foreslår de i sin helhet.
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English Summary
The Regulation of STA govern when and how the regulations shall be discussed and
voted over in the Student Parliament. The regulations confirm that this case should be
raised to the Student Parliament every year before the 31th of March, and so it is.
The regulations is the most important document of the organization. It is so because
this document regulates provisions in how the STA-board and the Student Parliament
should work with each other, but also separately.
To amend the regulations of STA, proposals must be sent to the STA-board two weeks
before the meeting in the Student Parliament. In addition, a 2/3 majority is required for
the proposal to be adopted.
The STA-board has informed the Student Parliament about the proposals that has been
sent to us, within the deadline.
The proposals are only available in Norwegian.
You can find the current regulations of STA, in English, here:
http://www.stastudent.no/english-documents/

Styringsdokumenter og politiske dokumenter
Årshjul for STA

Juli
STA-styret: 1. juli – 30. juni
Studentparlamentet: 1. juli – 30. juni
RSU-perioden: 1. juli – 30. juni
August
Oppstartsseminar
September
Studentparlamentets første møte
Handlingsplan vedtas
Budsjett vedtas
Oktober

November
Prinsipprogram vedtas
Valg til NSOs delegasjon
Desember

Januar
Politiske dokumenter vedtas
Februar

Mars
Vedtektene vedtas
Valgreglement vedtas
Økonomireglement vedtas
Reglement for studentaktiviteter vedtas
Regnskap vedtas
Stillingsbeskrivelsene vedtas

April
Valg til Studentparlamentet
STA-styret interne retningslinjer for økonomiarbeid
Mai
Studentparlamentets siste møte
Valgmøte hvor RSU og STA-styret velges
Juni
Overlapp med nytt styre

I tillegg kommer årshjul for styrets arbeid og årshjul for tillitsvalgte.
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Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)
Kapittel 1: Navn og formål
§1

Navn
Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA.

§2

Formål
Studentorganisasjonen i Agder er en interesseorganisasjon for alle studentene ved
Universitetet i Agder. Organisasjonens oppgave er å ivareta og fremme studentenes
faglige, sosiale, kulturelle, økonomiske, velferdsmessige og demokratiske interesser,
samt å fremme engasjement for lokale, nasjonale og internasjonale saker som angår
studentene, jf. Lov om universiteter og høgskoler, § 4,1.
Studentorganisasjonen i Agder er partipolitisk nøytral, og tar kun standpunkt i
studentpolitiske saker.

Kapittel 2: Medlemskap
§3

Medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder
Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden
i Agder er medlemmer av Studentorganisasjonen i Agder.

§4

Medlemskap i nasjonale organisasjoner
4.1 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO)
med de rettigheter og plikter det medfører.
4.2 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond (SAIH) med de rettigheter og plikter det medfører.

Kapittel 3: Styringsdokumenter
§5

Dokumenthierarki
Denne paragrafen regulerer hvilket dokument som til enhver tid alltid har forrang i
dokumenthierarkiet.
§ 5.1 Vedtekter
Vedtektene er det øverste styringsdokumentet i Studentorganisasjonen i Agder.
§ 5.2 Organisatoriske dokumenter
Dokumentene under er likestilt og utdyper vedtektene:
- Valgreglementet
- Økonomireglementet
- Budsjett
- Stillingsbeskrivelsene
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§ 5.3 Politiske dokumenter
Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge:
- Prinsipprogram
- Politisk(e) dokument
- Handlingsplan
§ 5.4 Motstridende dokumenter
I de tilfeller hvor dokumenter er motstridende og hvor dokumenthierarkiet ikke
prioriterer, skal Studentparlamentet avgjøre gjeldende politikk.
§6

Vedtekter
Vedtektene er bindende for alle ledd i organisasjonen.
Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet. Endringer i
vedtektene krever 2/3 flertall. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt STAstyret senest to (2) uker før behandling i Studentparlamentet. Studentparlamentet skal
bli orientert underveis om hvilke endringsforslag som er kommet inn.
STA-styret innstiller på endringsforslag overfor Studentparlamentet. Endringsforslag
med innstilling sendes ut sammen med sakspapirene til møtet i Studentparlamentet.
En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at Studentparlamentet har votert over
vedtektene i sin helhet. Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta at endringene
skal tre i kraft på et senere tidspunkt.
Studentparlamentet kan med 2/3 flertall åpne for en ekstraordinær behandling av
vedtektene. Ved en ekstraordinær behandling av vedtektene følges de samme
prosedyrer som ved en ordinær behandling.

§7

Valgreglement
Valgreglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§8

Økonomireglement
Økonomireglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.

§9

Budsjett
Studentparlamentet vedtar innen 31. september budsjett for kommende periode.
Budsjett vedtas ved absolutt flertall
Revidert budsjett behandles av Studentparlamentet innen 31. mars, etter at regnskapet
for foregående periode er godkjent. Endringer i revidert budsjett krever 2/3 flertall.

§10

Stillingsbeskrivelser
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA-styret. Stillingsbeskrivelsene
skal revideres innen 31. mars, om ikke annet er bestemt. Endringer i
stillingsbeskrivelsene krever 2/3 flertall.
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§11

Prinsipprogram
Prinsipprogrammet beskriver Studentorganisasjonen i Agders verdier og politiske
prinsipper. Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av
Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

§12

Politiske dokumenter
Politiske dokumenter beskriver Studentorganisasjonen i Agders politiske standpunkter.
Politiske dokumenter skal hvert år før 31. januar behandles i Studentparlamentet, og
vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.
STA-styret innstiller på politiske dokumenter med mindre annet er bestemt.

§13

Handlingsplan
Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg saker som er aktuelle i tråd
med organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen.
Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen
30. september.

Kapittel 4: Studentparlamentet
§ 14

Myndighet
Studentparlamentet er Studentorganisasjonen i Agders øverste beslutningsorgan.

§ 15

Funksjonstid
Studentparlamentet velges ved urnevalg på våren med funksjonstid fra 1. juli til 30.
juni.

Forslag 1
§ 16 Sammensetning
Studentparlamentet velges ved fakultetsvise urnevalg.
Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for
lærerutdanning utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver.
De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én
representant for hver påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en
representant i hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750
studenter, blir de strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende
representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver påbegynte 750 studenter.
I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med høyest
studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen.
Leder for Studentorganisasjonen er leder for Studentparlamentet med observatørstatus.
STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i Studentparlamentet.
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Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder av Velferdstinget i Agder, leder i SiA-styret og
Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.
Forslag 2
§ 16 Sammensetning
Studentparlamentet velges ved urnevalg og det er totalt 25 representanter i
Studentparlamentet.
Av disse 25 representanter skal hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning ha en
representant i Studentparlamentet. Disse velges ved fakultetsvise urnevalg. De
resterende representantene fordeles på politiske lister valgt i et sentralt urnevalg.
Hvis det er kommet inn én eller ingen godkjente lister innen den fastsatte frist,
arrangeres valget som personvalg med flertallsvalg. Det fastsettes i disse tilfeller en ny
frist for forslag på enkeltkandidater i tillegg til de som eventuelt er foreslått på liste.
En person kan stille til valg både som listerepresentant og som representant for eget
fakultet. En representant som blir valgt både som listerepresentant og
fakultetsrepresentant må velge et av vervene vedkommende møter i, for hele perioden.
Vedkommende må frasi seg det andre vervet.
Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med
observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i
Studentparlamentet.
Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.
Forslag 3
§ 16 Sammensetning
Studentparlamentet velges ved urnevalg og det er totalt 25 representanter i
Studentparlamentet.
Representantene fordeles på politiske lister valgt i et sentralt urnevalg.
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Hvis det er kommet inn én eller ingen godkjente lister innen den fastsatte frist,
arrangeres valget som personvalg med flertallsvalg. Det fastsettes i disse tilfeller en

ny frist for forslag på enkeltkandidater i tillegg til de som eventuelt er foreslått
på liste.
Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med
observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i
Studentparlamentet.
Organisasjonskonsulenten er referent på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.
§ 17

Beslutningsdyktighet
Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige representanter er innkalt i
henhold til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet.

§ 18

Frister
Alle saker må sendes STA-styret senest tre (3) uker før møte i parlamentet. STA-styret
kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.
Ved ordinære møter skal innkalling og sakspapirer sendes Studentparlamentets
medlemmer senest en (1) uke før møtet.
Innkalling til valgforsamling skal sendes Studentparlamentets medlemmer senest to (2)
uker før møtet.

§ 19

Valg
Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til universitetsstyret og
Studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal avholdes i mai.
Studentorganisasjonens valg foregår i henhold til organisasjonens valgreglement.

§ 20

Møter i Studentparlamentet
Første møte i Studentparlamentets funksjonstid skal avholdes i september. På dette
møtet skal det vedtas møteplan for resten av funksjonstiden.
Forretningsorden vedtas med 2/3 flertall på Studentparlamentas første møte i
september, og er gjeldende for funksjonstiden til Studentparlamentet som har godkjent
den.
På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles:
- Valg av ordstyrere
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-

Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Siden sist
Eventuelt

Studentparlamentet kan ikke behandle vedtakssaker under eventuelt.
Møter i Studentparlamentet er åpne dersom ikke annet vedtas. Det skal føres protokoll
fra møtene i Studentparlamentet.
Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra
lukket møte.
STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for
disse.

Kapittel 5: STA-styret
§ 21

Myndighet
STA-styret forestår den daglige driften av Studentorganisasjonen og behandler saker i
tiden mellom parlamentsmøtene. STA-styret er Studentorganisasjonens øverste
beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. STA-styret behandler saker,
oppnevninger og fatter strategiske beslutninger på vegne av Studentorganisasjonen,
etter retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet.
STA-styret er Studentorganisasjonen i Agders utøvende organ, og står ansvarlig
overfor Studentparlamentet. STA-styret skal innstille overfor parlamentet.
Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens
Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar for leder.

§ 22

Sammensetning
STA-styret består av fem (5) medlemmer valgt av Studentparlamentet.

§ 23

Signaturrett
Leder og nestleder har signaturrett for organisasjonen.

§ 24

Beslutningsdyktighet og voteringer
STA-styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og minst tre (3) av
dem er til stede. Leder eller nestleder må være tilstede for alle STA-styret skal være
vedtaksdyktig.
Ved stemmelikhet i voteringer avgjør lederes dobbeltstemme.
Ved leders frafall avgjør nestleders dobbeltstemme.

§ 25

Ansettelser
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STA-styret ansetter personale og har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte etter
økonomireglementet. Opprettelsen av nye stillinger og stillingsbeskrivelser må
godkjennes av Studentparlamentet.
§ 26

Ansvar ved leders frafall
Ved leders frafall, overtar nestleder alle plikter, oppgaver og lønn, frem til ny leder er
tilsatt. Ny leder velges av Studentparlamentet så snart det lar seg gjøre. Ny leder tiltrer
i stillingen ved møteslutt.

Kapittel 6: Studentaktiviteter
§ 27

Reglement
Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er underlagt
organisasjonens vedtekter og reglement. Studentaktivitetene skal til enhver tid følge
reglement for studentaktiviteter.

Kapittel 7: Tillitsvalgte
§ 28

Tillitsvalgte
En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på
Universitetet i Agder til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor
studentenes stemme skal løftes frem.
Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem
og legge til rette for møteplasser for tillitsvalgte på fakultets- og studieprogramnivå.
Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp studenttillitsvalgte i sentrale råd, styrer
og utvalg på Universitetet i Agder.

Kapittel 8: Mistillit og fratredelse
§ 29 Mistillit
Forslag om mistillit mot tillitsvalgte, valgt av Studentparlamentet, skal
behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit
skal begrunnes skriftlig og forelegges STA-styret. STA-styret utarbeider
saksdokumenter og legger saken frem for Studentparlamentet. Forslag om mistillit kan
fremmes av alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.
§ 30 Bekjentgjøring
Saker om mistillit skal bekjentgjøres overfor den eller de det reises mistillit mot så
snart det er mulig etter at forslaget er fremmet.
§ 31 Fratredelse
Dersom en studentrepresentant, valgt av Studentparlamentet, fratrer i funksjonstiden,
velger Studentparlamentet en ny for resten av perioden. Dersom krav til representasjon
gjør at vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med Valgkomiteen, fullmakt
til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner
suppleringen neste gang de det trer sammen. Supplering av STA-styret skal alltid
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gjøres av Studentparlamentet.

§ 32 Generelt
Medlemmer av STA-styret og studentrepresentantene i Universitetsstyret har
opplysningsplikt til STA-leder ved en eventuell tiltredelse i stilling utenfor
organisasjonen. STA-leder vurderer ut fra gitte opplysninger om det skal fremmes
mistillitsforslag med utgangspunkt i denne paragrafen.
Den eller de det reises mistillit mot, kan uttale seg overfor Studentparlamentet, enten
personlig eller ved en representant.
Saker om mistillit skal behandles i lukket møte.
Anonyme forslag om mistillit vil bli forkastet.

Kapittel 9: Kontrollkomité
§ 33 Sammensetning
Studentparlamentet skal velge sin egen kontrollkomité jmf. valgreglementet, hvor også
mandat til kontrollkomite reguleres.
Komiteen består av en leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.

Kapittel 10: Generelle bestemmelser
§ 34 Økonomi
Studentorganisasjonens økonomi skal forvaltes i henhold til organisasjonens
økonomireglement.
§ 35 Beretning
STA-styret legger frem en årsrapport av organisasjonens arbeid ved siste
Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid. Denne årsrapporten oversendes
Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder sammen med godkjent
regnskap.
§ 36

Taushetsplikt
Alle medlemmer i råd, styrer og utvalg i Studentorganisasjonen er underlagt
taushetsplikt i personsaker.
Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i
Studentorganisasjonen, taushetsplikt.

§ 37

Redaksjonelle endringer i dokumenter
STA-styret og sekretariat har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av
styringsdokumentene i organisasjonen.
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§ 38

Begrepsdefinisjon
Følgende begreper legges til grunn:
Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. Ved stemmelikhet
gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det, uavhengig av
innstilling.
Absolutt flertall: Over halvparten av de stemmeberettigede stemmer for forslaget
(avholdende og forkastede teller imot)
2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles.
Alminnelig flertall er gjeldende om noe annet ikke er bestemt.
Stemmeberettigede: Representanter som er tilstede i salen under votering.
Representant: Person med møteplikt, og tale-, forslags- og stemmerett i
Studentparlamentet.
Observatør: Person med møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet.

Endringsforslag – vedtektene 2018
Sak

Vedtektene

Forslag nr

1

Kapittel

2

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

3

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

19-25

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
§ 3 Medlemmer
Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er
medlemmer av Studentorganisasjonen i Agder.
Ny tekst
3 Medlemmer i Studentorganisasjonen i Agder
Studenter ved Universitet i Agder som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Agder er
medlemmer av Studentorganisasjonen i Agder.
4 Medlemskap i nasjonale organisasjoner
4.1 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Norsk studentorganisasjon (NSO) med de
rettigheter og plikter det medfører.
4.2 Studentorganisasjonen i Agder er medlem av Studentenes og Akademikernes Internasjonale
Hjelpefond (SAIH) med de rettigheter og plikter det medfører.
Endring
Nytt kapittel 2

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret mener det er riktig at vedtektene regulerer de medlemskapene vi har i nasjonale
organisasjoner, slik at Studentparlamentet til enhver tid kan ta stilling til medlemskapet. I tillegg er
det naturlig at det slås fast i STAs overordnede styringsdokumenter.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

2

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

5

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

Fra 34

Forslagstype

Tillegg – ny paragraf

Opprinnelig tekst

Ny tekst

§5

Dokumenthierarki
Denne paragrafen regulerer hvilket dokument som til enhver tid alltid har forrang i
dokumenthierarkiet.
§ 5.1 Vedtekter
Vedtektene er det øverste styringsdokumentet i Studentorganisasjonen i Agder.
§ 5.2 Organisatoriske dokumenter
Dokumentene under er likestilt og utdyper vedtektene:
-

Valgreglementet
Økonomireglementet
Budsjett
Stillingsbeskrivelsene

§ 5.3 Politiske dokumenter
Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge:
-

Prinsipprogram
Politisk(e) dokument
Handlingsplan

§ 5.4 Motstridende dokumenter
I de tilfeller hvor dokumenter er motstridende og hvor dokumenthierarkiet ikke
prioriterer, skal Studentparlamentet avgjøre gjeldende politikk.
Endring
Det legges til en paragraf om dokumenthierarki.

Forslagsstillers begrunnelse
Bakgrunnen for at STA-styret ønsker paragrafen er den nye modellen for politiske dokumenter. For
at Studentparlamentet skal få makt til å bestemme hvilken politikk som er gjeldende når to
dokumenter mener det motsatte av hverandre, må det reguleres av vedtektene.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

3

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

5 (blir ny paragraf 12)

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

48-55 (i dagens
vedtekter)

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§5 Politisk Måldokument
Politisk måldokument beskriver Studentorganisasjonen i Agders standpunkter. Måldokumentet
skal hvert år før 30. april behandles i Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med
2/3 flertall. Endringer i Politisk måldokument vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra
Forbedrende komité for politisk måldokument.
Ny tekst

§12

Politiske dokumenter
Politiske dokumenter beskriver Studentorganisasjonen i Agders politiske
standpunkter. Politiske dokumenter skal hvert år før 31. januar behandles i
Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.
STA-styret innstiller på politiske dokumenter med mindre annet er bestemt.

Endring
Det endres fra politisk måldokument til politiske dokumenter etter vedtak i Studentparlamentet.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret foreslår at man endrer navn i tråd med Studentparlamentets vedtak tidligere i år. I
tillegg legger man opp til politiske vedtak i januar. Det gir utvalg og styre rom for å jobbe med
politikk på høsten, når valget flyttes til våren. I tillegg er prinsipprogrammet til behandling i
november, som gjør at politikken kan utformes etter de øverste prinsippene til STA.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

4

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

6 (blir ny § 13)

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

57-61

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§6 Handlingsplan
Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg saker som er aktuelle i tråd med det
politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. Handlingsplanen vedtas av
Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret, innen 31.mai.
Ny tekst
§13 Handlingsplan

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den
kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg saker som er
aktuelle i tråd med organisasjonens politikk og interne prosesser i organisasjonen.
Handlingsplanen vedtas av Studentparlamentet, etter innstilling fra STA-styret,
innen 30. september.

Endring
Endrer dato i tråd med endringer av politikk og styringsdokumenter.

Forslagsstillers begrunnelse
Ettersom man endrer valgperiode og funksjonstid, mener styret det er naturlig at det nye
Studentparlamentet vedtar de politiske prioriteringene sammen med nytt styret for året som
kommer.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

5

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

8 (blir ny § 9)

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

66-

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§8 Budsjett
Studentparlamentet vedtar på kalenderårets siste møte budsjett for kommende periode. Budsjett
vedtas ved absolutt flertall. Revidert budsjett behandles av Studentparlamentet innen 01.mars,
etter at regnskapet for foregående periode er godkjent. Endringer i revidert budsjett krever
absolutt flertall.
Ny tekst
§9 Budsjett

Studentparlamentet vedtar innen 31. september budsjett for kommende periode.
Revidert budsjett behandles av Studentparlamentet etter at regnskapet for foregående
periode er godkjent. Endringer i revidert budsjett krever 2/3 flertall.

Endring
Man flytter frem dato for å behandle budsjettet, så Studentparlamentet får en reell innflytelse før
forslag sendes til myndigheten som deler ut penger.

Forslagsstillers begrunnelse
Man endrer budsjettet i samsvar med endring av valgperiode, men også så Studentparlamentet
skal ha reell mulighet til å påvirke budsjettet til STA før det søkes om penger. STA-styret mener det
er Studentparlamentet som skal ha innflytelse i hva det søkes penger om.
Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

6

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

10

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

91-93

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 10 Stillingsbeskrivelser
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA-styret. Stillingsbeskrivelsene skal revideres
minimum hvert tredje år av Studentparlamentet. Studentparlamentet kan med absolutt flertall
løfte stillingsbeskrivelsene til ny behandling på et annet tidspunkt. STA-styret kan uavhengig av
Studentparlamentet løfte stillingsbeskrivelsene til revidering. Endringer i stillingsbeskrivelsene
krever absolutt flertall.
Ny tekst
§10

Stillingsbeskrivelser

Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelser for STA-styret. Stillingsbeskrivelsene skal
revideres innen 31. mars, om ikke annet er bestemt. Endringer i stillingsbeskrivelsene
krever 2/3 flertall.

Endring
Man endrer på når stillingsbeskrivelsene skal behandles og endrer på stemmetall.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret foreslår endringer fordi det skal gi sammenheng med de øvrige styringsdokumentene
som behandles i mars. Dette er tenkt som en del av en helhetlig styringsmodell hvor ulike
dokumenter henger sammen og derfor bør behandles sammen.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

7

Kapittel

3

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

11

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

-

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Ingen
Ny tekst

§ 11 Prinsipprogram
Prinsipprogrammet beskriver Studentorganisasjonen i Agders verdier og politiske
prinsipper. Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av
Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.

Endring
Det legges til paragraf om prinsipprogram etter som Studentparlamentet har vedtatt at det skal
lages.

Forslagsstillers begrunnelse
På linje med andre styringsdokumentene foreslår STA-styret at det lages en plan for
prinsipprogrammene. Tidspunktet settes før man tenker at de politiske dokumentene skal vedtas,
så man først vedtar prinsippene og deretter politikken. Prinsipprogrammet blir det øverste
politiske dokumentet til STA.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

8

Kapittel

4

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

13

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

115

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 13 Beslutningsdyktighet
Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige representanter er innkalt i henhold til
vedtektene, og minst 50 % av dem deltar på møtet.
Ny tekst

§ 13

Beslutningsdyktighet
Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige representanter er innkalt i
henhold til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet.

Endring
Tydeliggjøring av hvem det gjelder.

Forslagsstillers begrunnelse
Tydeliggjøring av hvem det gjelder.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

9

Kapittel

4

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

Ny § 15

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

90-

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst
Ingen.
Ny tekst

§ 15

Funksjonstid

Studentparlamentet velges ved urnevalg på våren med funksjonstid fra 1. juli til 30. juni.

Endring
Legger til paragraf om funksjonstid for Studentparlamentet, som tidligere har vært regulert i et
vedlegg.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret mener funksjonstiden til Studentparlamentet skal reguleres av vedtektene og ikke
valgreglementets vedlegg.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

10

Kapittel

4

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

15

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

128

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 15 Valg
Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til universitetets styre og
Studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg. Studentorganisasjonens valg foregår i henhold til
organisasjonens valgreglement.
Ny tekst

§ 19

Valg
Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til universitetsstyret
og Studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal avholdes i
mai.
Studentorganisasjonens valg foregår i henhold til organisasjonens valgreglement.

Endring
Legger til at det kun skal være en valgforsamling.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret foreslår endring som gjør at arbeidet med valg samles og ikke dras ut over et år. Det er
ineffektivt og etter befaling fra Studentparlamentet kommer nå endringer. I tillegg legges det opp
til at man kjører alle valg på en gang. Det vil gjøre det enklere å holde valgene ryddig og sikre at
ulike verv ikke kolliderer med hvem som velges til hva.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

11

Kapittel

4

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

16

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

134

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 16 Møter i Studentparlamentet
Første møte i Studentparlamentets funksjonstid skal avholdes i januar. På dette møtet skal det
vedtas møteplan for resten av funksjonstiden. Forretningsorden vedtas med 2/3 flertall på
Studentparlamentas første møte i januar, og er gjeldende for funksjonstiden til
Studentparlamentet som har godkjent den. På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker
behandles:
- Valg av ordstyrere
- Opprop - Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
- Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- Siden sist
- Eventuelt
Studentparlamentet kan ikke behandle vedtakssaker under eventuelt. Møter i Studentparlamentet
er åpne dersom ikke annet vedtas. Det skal føres protokoll fra møtene i Studentparlamentet.
Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra lukket møte.
STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for disse.
Ny tekst

§ 20 Møter i Studentparlamentet
Første møte i Studentparlamentets funksjonstid skal avholdes i september. På dette
møtet skal det vedtas møteplan for resten av funksjonstiden.
Forretningsorden vedtas med 2/3 flertall på Studentparlamentas første møte i
september, og er gjeldende for funksjonstiden til Studentparlamentet som har
godkjent den.
På møtene i Studentparlamentet skal følgende saker behandles:
-

Valg av ordstyrere

-

Opprop

-

Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

-

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

-

Siden sist

-

Eventuelt

Studentparlamentet kan ikke behandle vedtakssaker under eventuelt.
Møter i Studentparlamentet er åpne dersom ikke annet vedtas. Det skal føres protokoll fra
møtene i Studentparlamentet.
Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra
lukket møte.
STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for disse.
Endring
Endre måneden for første møte i Studentparlamentet.

Forslagsstillers begrunnelse
Forslaget fremmes i samsvar med forslag om ny funksjonstid for Studentparlamentet.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

12

Kapittel

4

Forslagsstiller

Victor A. Larsson

Paragrafnummer

16

Valgkrets

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Linjenummer

155-156

Forslagstype

Tilleggforslag

Opprinnelig tekst
Ny tekst
Endring
Møter kan lukkes med 2/3 flertall.

Forslagsstillers begrunnelse
Ny setning for å begrense mulighet til hemmelighold til bare om nødvendig.

Innstilling

Enstemmig avist til
fordel for OF-1

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

13 – OF-1

Kapittel

4

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

16

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

155-156

Forslagstype

Omforent forslag (OF-1)

Opprinnelig tekst
Ny tekst
Det kreves 2/3 flertall for å lukke møter i Studentparlamentet. Et vedtak om lukket møte gjelder
kun i saken som er til behandling.
Endring
Presisering og tydeliggjøring.

Forslagsstillers begrunnelse
For å ivareta Victors begrunnelse har styret valgt å komme med et omforent forslag, for å
tydeliggjøre Victors intensjoner.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

14

Kapittel

4

Forslagsstiller

Flertallet i STA-styret

Paragrafnummer

Ny p. 16

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

91

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 12 Sammensetning
Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning
utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver. De påfølgende
representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for hver
påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår ikke
valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750 studenter, blir de strøket – og kan ikke få flere
representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver
påbegynte 750 studenter. I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med
høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen. Leder for
Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med observatørstatus. STA-styret
møter med observatørstatus og har møteplikt i Studentparlamentet. Organisasjonskonsulenten er
referent på møter i Studentparlamentet, og har observatørstatus med møteplikt. I tillegg har
følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, leder i SiA-styret, leder av
Velferdstinget i Agder og Universitet styret. I saker som behandles i lukket møte kan
Studentparlamentet ved alminnelig flertall frata disse observatørstatusen.
Ny tekst

§ 16

Sammensetning
Studentparlamentet velges ved urnevalg og det er totalt 25 representanter i
Studentparlamentet.
Av disse 25 representanter skal hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning ha en
representant i Studentparlamentet. Disse velges ved fakultetsvise urnevalg. De
resterende representantene fordeles på politiske lister valgt i et sentralt urnevalg.
Hvis det er kommet inn én eller ingen godkjente lister innen den fastsatte frist,
arrangeres valget som personvalg med flertallsvalg. Det fastsettes i disse tilfeller en
ny frist for forslag på enkeltkandidater i tillegg til de som eventuelt er foreslått på
liste.

En person kan stille til valg både som listerepresentant og som representant for eget
fakultet. En representant som blir valgt både som listerepresentant og
fakultetsrepresentant må velge et av vervene vedkommende møter i, for hele
perioden. Vedkommende må frasi seg det andre vervet.
Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med
observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i
Studentparlamentet.
Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.
Endring
Styret foreslår å gå bort fra en ren valgmodell hvor fakultetene ene og alene er representert til en
hybrid hvor det både er politiske lister og fakultetsrepresentanter.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret gjør endringer i enkelte ting tilknyttet sammensetning av observatører og deres
rettigheter. Utover det velger flertallet i styret å foreslå at man går over til en hybrid valgmodell
som både legger til rette for at man skal velge politiske lister og fakultetsvise representanter. Som
grunnvalg i Studentparlamentet velger man studenter fra alle fakulteter og avdeling for
Lærerutdanning. Videre velges representanter fra politiske lister lik modellen til Universitetet i
Bergen. Flertallets forslag vil bli redegjort for i selve møte, på lik linje med dissenser i saken.

Flertallet består av Kai Steffen, Kristian og Birgitte.

Innstilling

Innstilt mot 1 stemme

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

15 – Dissens 1

Kapittel

4

Forslagsstiller

Aina Aarsheim

Paragrafnummer

Ny paragraf 16

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

91-

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 12 Sammensetning
Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning
utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver. De påfølgende
representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for hver
påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår ikke
valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750 studenter, blir de strøket – og kan ikke få flere
representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver
påbegynte 750 studenter. I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med
høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen. Leder for
Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med observatørstatus. STA-styret
møter med observatørstatus og har møteplikt i Studentparlamentet. Organisasjonskonsulenten er
referent på møter i Studentparlamentet, og har observatørstatus med møteplikt. I tillegg har
følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, leder i SiA-styret, leder av
Velferdstinget i Agder og Universitetstyret. I saker som behandles i lukket møte kan
Studentparlamentet ved alminnelig flertall frata disse observatørstatusen.
Ny tekst

§ 16

Sammensetning
Studentparlamentet velges ved fakultetsvise urnevalg.
Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for
lærerutdanning utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver.
De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én
representant for hver påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en
representant i hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt
750 studenter, blir de strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende
representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver påbegynte 750
studenter.

I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med høyest
studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen.
Leder for Studentorganisasjonen er leder for Studentparlamentet med
observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i
Studentparlamentet.
Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.
Endring
Man har i forslaget lagt til setningen, Studentparlamentet velges ved fakultetsvise urnevalg. I
tillegg har man bakt inn protokollfører og Kontrollkomité som i de andre forslagene for å
tydeliggjøre teksten.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret gjør endringer i enkelte ting tilknyttet sammensetning av observatører og deres
rettigheter. Utover det velger undertegnende å ta ut dissens i styrets behandling av
sammensetning fordi hun mener det er viktig at Studentparlamentet representeres gjennom
fakultetsvise lister hvor alle studenter uavhengig av liste bør kunne stille – mer enn bare én
representant fra hvert fakultet og avdeling for Lærerutdanning.

Innstilling

Avist mot 1 stemme

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

16 – Dissens 2

Kapittel

4

Forslagsstiller

Benedicte Nordlie

Paragrafnummer

Ny p. 16

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

91

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 12 Sammensetning
Studentparlamentet består av 25 representanter. Hvert fakultet og avdeling for lærerutdanning
utgjør én valgkrets hver. Hver valgkrets har en (1) representant hver. De påfølgende
representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for hver
påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår ikke
valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750 studenter, blir de strøket – og kan ikke få flere
representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver
påbegynte 750 studenter. I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med
høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen. Leder for
Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med observatørstatus. STA-styret
møter med observatørstatus og har møteplikt i Studentparlamentet. Organisasjonskonsulenten er
referent på møter i Studentparlamentet, og har observatørstatus med møteplikt. I tillegg har
følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, leder i SiA-styret, leder av
Velferdstinget i Agder og Universitetstyret. I saker som behandles i lukket møte kan
Studentparlamentet ved alminnelig flertall frata disse observatørstatusen.
Ny tekst

Sammensetning
Studentparlamentet velges ved urnevalg og det er totalt 25 representanter i
Studentparlamentet.
Representantene fordeles på politiske lister valgt i et sentralt urnevalg.
Hvis det er kommet inn én eller ingen godkjente lister innen den fastsatte frist,
arrangeres valget som personvalg med flertallsvalg. Det fastsettes i disse tilfeller en
ny frist for forslag på enkeltkandidater i tillegg til de som eventuelt er foreslått på liste.

Leder for Studentorganisasjonen er også leder for Studentparlamentet med
observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i
Studentparlamentet.

Organisasjonskonsulenten er referent på møter i Studentparlamentet, og har
observatørstatus med møteplikt.
I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen,
Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.
I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall
frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.

Endring
Forslaget regulerer valg med politiske lister.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret gjør endringer i enkelte ting tilknyttet sammensetning av observatører og deres
rettigheter. Utover det velger undertegnende å ta ut dissens i styrets behandling av
sammensetning fordi hun mener det er viktig at Studentparlamentet representeres gjennom
politiske lister valgt på sentralt nivå. Det betyr at valg til fakultetsstyret og avdelingsstyret
gjennomføres på vanlig måte, men at politiske lister er det som blir modell for valg av studentene
Det er viktig for forslagsstiller at studentene får enkel tilgang til hvem de stemmer på og
valgmodellen bør tilnærmes en modell studentene kjenner fra før av, nemlig valg til både
kommune og storting. Det betyr ikke at valgene skal baseres på partipolitiske lister, men derimot
kan legge til rette for at ulike lister kan stimulere til engasjement ut over det som i dag finnes på
UiA.

Innstilling

Enstemmig avist

Vedtak

Merknad fra STA-styret: Benedicte var ikke tilstede på det innstillende møtet, men
dissensen var sendt inn innen den gitte tidsfristen.

Sak

Vedtektene

Forslag nr
Forslagsstiller

17
Anders Refsdal Olsen
Kim Richard Henden
Klem
Fakultet for Teknologi
og Realfag

Valgkrets

Kapittel
Paragrafnummer

4
12

Linjenummer

94-101

Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst
De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for
hver påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde.
Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750 studenter, blir de strøket - og kan ikke få
flere representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver
påbegynte 750 studenter. I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med
høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen. Hver valgkrets har
to (2) representant hver.
Ny tekst
Hver valgkrets har to (2) representant hver. De påfølgende representantene fordeles basert på
Huntington-Hill metoden.
Endring
Endret fra en unavngitt metode til en mer politisk brukt metode for rettferdig mandatfordeling.
Med minst 2 representant pr. valgkrets.
Forslagsstillers begrunnelse
Se vedlegg.
Innstilling

Enstemmig avvist

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr
Forslagsstiller

18
Anders Refsdal Olsen
Kim Richard Henden
Klem
Fakultet for Teknologi
og Realfag

Valgkrets

Kapittel
Paragrafnummer

4
12

Linjenummer

94-101

Forslagstype
Endringsforslag
Opprinnelig tekst
De påfølgende representantene fordeles inn i valgrunder hvor valgkretsene får én representant for
hver påbegynte 750 studenter. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde.
Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750 studenter, blir de strøket - og kan ikke få
flere representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver
påbegynte 750 studenter. I siste valgrunde fordeles representantene etter de valgkretsene med
høyest studentmanntall. Det fordeles til det ikke er flere representanter igjen. Hver valgkrets har
en (1) representant hver.
Ny tekst
Hver valgkrets har en (1) representant hver. De påfølgende representantene fordeles basert på
Huntington-Hill metoden.
Endring
Endret fra en unavngitt metode til en mer politisk brukt metode for rettferdig mandatfordeling.
Med minst 1 representant pr. valgkrets.
Forslagsstillers begrunnelse
Se vedlegg.
Innstilling

Enstemmig avist

Vedtak

STA-styrets begrunnelse for å avvise forslag 17 og 18 er som følger:
1. Huntington-Hill metoden er en komplisert metode for å fordele plasser i
Studentparlamentet, og vil kreve mye opplæring av STA-styret. Styret vil ikke
anbefale å gå inn for en komplisert matematisk metode for å beregne representanter
til studentparlamentet. Såvidt styret vet bruker de fleste andre studentdemokratier
en eller annen variant av et flertallsvalg eller preferansevalg. NSO beregner mandater
til landsmøtet med å bruke St. Lagües metode, som er den samme som brukes ved
norske stortingsvalg.
2. Den foreslåtte metoden vil gi en relativt lik mandatfordeling som den vi allerede
bruker.
3. Flertallet i styret ønsker å gå inn for en ordning med listevalg (forslag 14). Styret vil
anbefale at de som ønsker en valgordning med kun fakultetsvise valg går inn for
dissensen til Aina Aarsheim (forslag 15), denne ivaretar dagens valgordning.

Begrunnelse for forslag om endring av sammensetning av SP. Forslag 17 og
18.
I fjor vedtok Studentparlamentet å endre sammensetningen av parlamentet basert på
«forutsigbarhet» og økonomi. Fristen var gått for endringsforslag, og det kom overraskende
på parlamentet et forslag ved bordet fra daværende STA-styre da fristen hadde gått ut
sammen med de endelige forslagene.
Dagens modell er avhengig av en statisk fordelingsnøkkel på 750 studenter som ikke er noe
spesielt delelig mellom fakultetene. Det finnes en bedre modell som faktisk er brukt i
demokratiske systemer. Vi mener at også vårt Studentparlament bør basere seg på de beste
modellene som finnes.
Vi fremmer to forslag basert på hva SP tenker er SP’s formål. Vi mener at SP representer
studentenes interesser uavhengig av fakultet. Derfor foreslår vi hovedsakelig at alle fakultet
får én representant uansett, for ikke å ignorere en valgkrets, men vi foreslår å fjerne den
faste sekundære representanten.
Uansett hva SP ønsker så er denne modellen mer demokratisk om man ønsker at hvert
fakultet skal ha 2 representanter, uansett studenttall. Som dere ser under så er dagens
modell ikke optimal. En stemme fra fakultetet for kunstfag veier mye tyngre enn andre
HelseIdrett
Human/Ped
Kunstfag
Samfunnsv
TekReal
Handelshøy
fakulteters representanter. Lærerutd

4
4
2
3
4
4
4

Nåværende modell
16,00 %
16,00 %
8,00 %
12,00 %
16,00 %
16,00 %
16,00 %

17 studenter
78 studenter
537 studenter
-350 studenter
-644 studenter
165 studenter
196 studenter

Her er resultatet av Huntington Hill-metoden i det første forslaget vårt basert på 1 fast
representant uansett:
Fordeling
HelseIdrett
4
Human/Ped
4
Kunstfag
1
Samfunnsv
4
TekReal
5
Handelshøy
4
Lærerutd
3

Forslag 1
% av SP
16,00 %
16,00 %
4,00 %
16,00 %
20,00 %
16,00 %
12,00 %

Forskjell fra studenttall
17 studenter
78 studenter
24 studenter
164 studenter
-130 studenter
165 studenter
-317 studenter

Her er resultatet av Huntington Hill-metoden i det andre forslaget vårt basert på 2 faste
representanter uansett:

Forslag 2
Fordeling
% av SP
Forskjell fra studenttall
HelseIdrett
4
16,00 %
17 studenter
Human/Ped
4
16,00 %
78 studenter
Kunstfag
2
8,00 %
537 studenter
Samfunnsv
4
16,00 %
164 studenter
TekReal
5
20,00 %
-130 studenter
Handelshøy
3
12,00 %
-348 studenter
Lærerutd
3
12,00 %
-317 studenter
På de neste sidene er utregninger og en grov forklaring på hvordan utregningen fungerer.
Kalkulasjonen kan enkelt gjøres på et Excel-ark.

Tallene brukt nedenfor er hentet fra 2017 i tabellen ovenfor. Kilde: Her
Multiplier Helse/Idrett Human/Ped Kunstfag
Samfunnsv TekReal
Handelshøy Lærerutd
0,70710678 1367,54451 1326,53232 328,804653 1269,25667 1811,60757 1268,54957 1247,33636
0,40824829 789,552194 765,873793 189,835455 732,805681 1045,93212 732,397433 720,149984
0,28867513 558,29771 541,554552 134,233938 518,171867 739,585695 517,883191 509,222937
0,2236068 432,455547 419,486353 103,977161 401,374202 572,880616 401,150595 394,442391
0,18257419 353,098475 342,509173 84,8969964 327,720664 467,755064 327,538089 322,060864
0,15430335 298,422679 289,473085 71,7510577 276,974513 395,325183 276,82021 272,191109
Modellen
fungerer
ved at250,691045
man ganger
ut studenttallet
på et342,361651
fakultet med
en verdi som
0,13363062
258,441621
62,1382387
239,866965
239,733334
235,724415
bestemmes
en formel. 221,08872
Dette er demonstrert
Ta Lærerutdanning
for eksempel.
Der
0,11785113 av
227,924086
54,8007755 over.
211,542779
301,934596 211,424928
207,889394

tar du 1764 studenter og ganger det med 0,70710678 og får 1247,33636 som første verdi.
Deretter ganger du 1764 studenter med 0,40824829 og får det andre tallet som vil
bestemme om lærerutdanning får enda en representant.
1811,607573, 1367,544515, 1326,532322, 1269,256672, 1268,549565, 1247,336362,
1045,93212, 789,5521938, 765,8737929, 739,5856948, 732,8056814, 732,3974331,
720,1499844, 572,8806158, 558,2977103, 541,5545525, 518,1718666, 517,8831915
Disse verdiene sorteres fra høyest til lavest som demonstrert ovenfor, og så plukker man ut
de 18 eller 11 tallene som er høyest (basert på hvilket forslag SP ønsker). De fakultetene som
har disse tallene får da en representant basert på hvor mange tall de har.

Høyeste avvik ved bruk av denne fordelingen er, uansett hvilken modell SP velger, 537
studenter. Med dagens modell er det største avviket på hele 644 studenter fra TekReal som
ikke er representert i SP.
På vår foretrukne modell så er det maksimalt 348 studenter som er underrepresentert. Med
tanke på at Universitetet vurderer å betale for SP så vil avviket bare bli mindre jo større
parlamentet tillates å være av budsjettet. Denne modellen gjør bare det beste ut av hva vi
har. Om vi får utvidet parlamentet med 2 representanter så er plutselig parlamentet så godt
som overensstemmet med studenttallet.

Huntington-Hill method
This method assigns seats in the Student Parliament according to a "priority" value. The
priority value is determined by multiplying the population of a faculty by a "multiplier."
For example, following Census 2017, each of the 7 faculties would be given one seat out of
the current total of 25. The next, or 8th seat, went to the faculty with the highest priority
value and thus became that facultie's second seat. This continues until all 25 seats have been
assigned to a faculty. This is how it is done.
Equal Proportions Method
P - represents a facultie's total population
n - represents the number of seats a faculty would have if it gained a seat (because all
faculties automatically received one seat the next seat gained is "seat two," and the next
"seat three," and the next "seat four," and so on.)
The multiplier equals:
[which is called the reciprocal of the geometric mean]. Computing these values is quite easy
using a PC and a good spreadsheet package.
Thus the formula for calculating the multiplier for the second seat is:
or 1/1.414213562 or 0.70710678
the multiplier for the third seat is:
1/2.449489743 or 0.40824829
the multiplier for the fourth seat is:
1/3.464101615 or 0.288675134
Continue until an appropriate number of multipliers have been calculated.

Once the "multipliers" have been calculated, the next step is to multiply this figure by the
population total for each of the 7 faculties. The resulting numbers are the priority values.
Make sure you compute enough multipliers to cover the largest amount of seats in the
Student Parliament that any one faculty stands to gain. Multipliers and priority values must
be calculated for the largest number of seats assigned to a faculty. For example, if the largest
number of seats assigned to a faculty is 8, multipliers and priority values must be calculated
for the 8th seat.
Once you've calculated priority values for each faculty for the total anticipated seats, the
next step is to rank and number the resulting priority values starting with seat 8 until all 25
seats have been assigned (remember, each faculty automatically received one seat). Next,
tally the number of seats for each faculty to arrive at the total number of seats in the
Student Parliament apportioned to each faculty.

Sak

Vedtektene

Forslag nr

19

Kapittel

5

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

17

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

170

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Se vedtektene.
Ny tekst

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i STA-styret, mens
Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar for leder.
Endring
Legger til arbeidsgiveransvar.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret mener det må legges til hvem som har arbeidsgiveransvar. Dette ble tatt ut for 2 år
sider, men det viser seg at man mangler noe som bør være tydeliggjort; nemlig hvem som er eiere
av styret.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

20

Kapittel

5

Forslagsstiller

Victor A. Larsson

Paragrafnummer

17

Valgkrets

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Linjenummer

164-165

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst

STA-styret er Studentorganisasjonens øverste beslutningsorgan mellom to møter i
Studentparlamentet.
Ny tekst

STA-styret er Studentorganisasjonens øverste beslutningsorgan som skal følge
politikken vedtatt av Studentparlamentet.
Endring

som skal følge politikken vedtatt av

Forslagsstillers begrunnelse
Fordi jeg mener definisjonen av STA-styret stadig drifter fra SP i formuleringene i disse vedtektene.
STA styret er arbeidsutvalget til studentparlamentet, ikke en egen ovenfor stående organisasjon.

Innstilling

Enstemmig avist

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

21

Kapittel

5

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

21

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

186

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
§ 21 Ansettelser
STA-styret ansetter personale og har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte. Opprettelsen av nye
stillinger og stillingsbeskrivelser må godkjennes av Studentparlamentet.
Ny tekst

§ 25

Ansettelser
STA-styret ansetter personale og har arbeidsgiveransvar overfor de ansatte etter
økonomireglementet. Opprettelsen av nye stillinger og stillingsbeskrivelser må
godkjennes av Studentparlamentet.

Endring
Viser til riktige dokument.

Forslagsstillers begrunnelse
Det er nødvendig å henvende til riktig dokument hvor man kan lese utdypningen av hva som er
gjeldende bestemmelser i STA, mener STA-styret.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

22

Kapittel

5

Forslagsstiller

Andreas Gravdahl

Paragrafnummer

24

Valgkrets

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Linjenummer

282-283

Forslagstype

Redaksjonell endring

Opprinnelig tekst
«Leder eller nestleder må være tilstede for alle STA-styret skal være vedtaksdyktig»
Ny tekst
«Leder eller nestleder må være tilstede for at STA-styret skal være vedtaksdyktig.»
Endring
Stryk «alle», skriv inn «at»

Forslagsstillers begrunnelse
Språklig korrekthet.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

23

Kapittel

5

Forslagsstiller

Victor A. Larsson

Paragrafnummer

20

Valgkrets

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Linjenummer

183-184

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst

§ 20 Beslutningsdyktighet og voteringer
Ved stemmelikhet i voteringer avgjør lederes dobbeltstemme.
Ved leders frafall avgjør nestleders dobbeltstemme.
Ny tekst

§ 20 Beslutningsdyktighet og voteringer
Ved stemmelikhet i voteringer fungerer leders stemme som dobbeltstemme.
Ved leders frafall og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som
dobbeltstemme.
Endring
... fungerer leders stemme som...

... og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som...

Forslagsstillers begrunnelse
For å formulere det så det ikke kan være opp til tolkning. Man kunne ellers se for seg at leder har
dobbeltstemme som kan skape stemmelikhet.

Innstilling

Enstemmig avist

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

24

Kapittel

7

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

24

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

206

Forslagstype

Endringsforslag

Opprinnelig tekst
Kapittel 7: Tillitsvalgtssamling
§ 24 Formål Det skal på hvert fakultet og ved avdeling for lærerutdanning årlig gjennomføres en
tillitsvalgtssamling. Det er STA, sammen med fakultet eller avdeling, som har ansvaret for
gjennomføringen. Hensikten med tillitsvalgtssamling er å skape uformelle møteplasser for
tillitsvalgte på ulike nivåer. Saker til diskusjon skal berøre studenter ved gjeldende fakultet eller
avdeling.
Ny tekst

Kapittel 7: Tillitsvalgte
§ 28

Tillitsvalgte
En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på
Universitetet i Agder til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor
studentenes stemme skal løftes frem.
Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem
og legge til rette for møteplasser for tillitsvalgte på fakultets- og studieprogramnivå.
Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp studenttillitsvalgte i sentrale råd,
styrer og utvalg på Universitetet i Agder.

Endring
Man endrer innhold til å handle om hva tillitsvalgte gjør i STA. Arbeid med tillitsvalgte reguleres av
stillingsbeskrivelsene og internt årshjul for tillitsvalgte.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret mener det er ryddigst at Studentparlamentet bestemmer hvordan man skal jobbe med
tillitsvalgte i stillingsbeskrivelsene, mens vedtektene regulerer hva som skal være gjelde policy for
tillitsvalgte valgt av studentene i STA. Det som er gjeldende i vedtektene i dag forsvinner ikke, men
flyttes til å reguleres av stillingsbeskrivelsene.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

25

Kapittel

Nytt kap. 9

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

-

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

250

Forslagstype

Tilleggsforslag

Opprinnelig tekst

Ingen.
Ny tekst

Kapittel 9: Kontrollkomité
§ 33 Sammensetning
Studentparlamentet skal velge sin egen kontrollkomité jmf. valgreglementet, hvor
også mandat til kontrollkomite reguleres.
Komiteen består av en leder og to medlemmer. Leder velges særskilt.
Endring
Etter diskusjoner og intensjonsvedtak om Kontrollkomité i Studentparlamentet foreslår styret
kontrollkomité i STA.

Forslagsstillers begrunnelse
Styret mener det er naturlig at man har en kontrollkomité som skal følge opp vedtak som fattes
basert på forslag til mandat. Vedtas nytt kapittel om kontrollkomité må også mandat for
kontrollkomité fastsettes, så kontrollkomiteen har et ansvarsområdet.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

26

Kapittel

Kap. 9

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

-

Linjenummer

-

Valgkrets

Forslagstype

Helhetlig endringsforslag på gjeldende kap. 9

Opprinnelig tekst
Kapittel 9: Generelle bestemmelser
§ 29 Økonomi
Studentorganisasjonens økonomi skal forvaltes i henhold til organisasjonens økonomireglement.
§ 30 Beretning
STA-styret legger frem en årsrapport av organisasjonens arbeid ved siste Studentparlamentmøte i
styrets funksjonstid. Denne årsrapporten oversendes Universitetet i Agder og
Studentsamskipnaden i Agder sammen med revidert regnskap.
§ 31 Taushetsplikt
Alle råd, styrer og utvalg i Studentorganisasjonen er underlagt taushetsplikt i personsaker.
Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i
Studentorganisasjonen, taushetsplikt.
§ 32 Begrepsdefinisjon
Følgende begreper legges til grunn: Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn
mot. Ved stemmelikhet gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det,
uavhengig av innstilling. Absolutt flertall: Over halvparten av de stemmeberettigede stemmer for
forslaget (avholdende og forkastede teller imot) 2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende
stemmer skal ikke telles. Alminnelig flertall er gjeldende om noe annet ikke er bestemt.
Stemmeberettigede: Representanter som er tilstede i salen under votering. Representant: Person
med møteplikt, og tale-, forslags- og stemmerett i Studentparlamentet. Observatør: Person med
møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet.
Ny tekst

Kapittel 10: Generelle bestemmelser
§ 34 Økonomi
Studentorganisasjonens økonomi skal forvaltes i henhold til organisasjonens
økonomireglement.

§ 35

Beretning
STA-styret legger frem en årsrapport av organisasjonens arbeid ved siste
Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid. Denne årsrapporten oversendes
Universitetet i Agder og Studentsamskipnaden i Agder, sammen med godkjent
regnskap.

§ 36

Taushetsplikt
Alle medlemmer i råd, styrer og utvalg i Studentorganisasjonen er underlagt
taushetsplikt i personsaker.
Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre organer i
Studentorganisasjonen, taushetsplikt.

§ 37

Redaksjonelle endringer i dokumenter
STA-styret og sekretariatet har anledning til å foreta redaksjonelle endringer av
styringsdokumentene i organisasjonen.

§ 38

Begrepsdefinisjon
Følgende begreper legges til grunn:
Alminnelig flertall: Betyr at flere stemmer for forslaget enn mot. Ved stemmelikhet
gjennomføres en ny votering. Får ikke forslaget flertall, faller det, uavhengig av
innstilling.
Absolutt flertall: Over halvparten av de stemmeberettigede stemmer for forslaget
(avholdende og forkastede teller imot)
2/3 flertall: 2/3 stemmer for, men avholdende stemmer skal ikke telles.
Alminnelig flertall er gjeldende om noe annet ikke er bestemt.
Stemmeberettigede: Representanter som er tilstede i salen under votering.
Representant: Person med møteplikt, og tale-, forslags- og stemmerett i
Studentparlamentet.
Observatør: Person med møte-, tale- og forslagsrett i Studentparlamentet.

Endring
Det er gjort mindre og større endringer i forslag til nytt kap. 10.

Forslagsstillers begrunnelse
Styret legger inn det som er riktig forståelse under ny paragraf 35. I tillegg foreslår man paragraf
37 som et virkemiddel i å hele tiden oppdatere dokumenter riktig. Det betyr at man ikke trenger å
be Studentparlamentet om lov når man finner en skrivefeil uten at dokumentene er oppe til
behandling. Med andre ord: en effektivisering av byråkratiet i organisasjonen.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

Sak

Vedtektene

Forslag nr

27

Kapittel

Vedtektene

Forslagsstiller

STA-styret

Paragrafnummer

Alle

Valgkrets

STA-styret

Linjenummer

Alle

Forslagstype

Redaksjonelt endringsforslag

Opprinnelig tekst
Ingen.
Ny tekst
Ingen.
Endring
STA-styret får redaksjonell fullmakt til å endre på tekst og paragrafer uten at det endrer
meningsinnhold eller bestemmelser. Dette for at teksten skal kunne ses i sammenheng når
styringsdokumentet er ferdig.
Paragrafen som omhandler styringsdokumentene settes i rekkefølgen som STAs helhetlige forslag
viser. Det er ingen endring i mening, men gir riktig struktur i hvilket dokument som kommer først.

Forslagsstillers begrunnelse
STA-styret mener det er viktig for at vedtektene skal henge sammen og oppleves som et helhetlig
dokument.

Innstilling

Enstemmig innstilt

Vedtak

SP-sak 28/18
Møtedato 20.03.18
Saksbehandler Kai Steffen Østensen

Valgreglementet i STA
Bakgrunn for saken
Bakgrunnen for at saken løftes opp til Studentparlamentet er regulert i STAs vedtekter
paragraf 9, hvor det står følgende:
Valgreglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet.
Det betyr at Studentparlamentet skal diskutere reglene for valg i organisasjonen, i tillegg til å
ta stilling til bestemmelser som ikke er forankret i vedtektene. Valgreglementet fungerer som
et utdypende styringsdokument og er dermed også viktig for gjennomføringen av valg i STA.
Behandlingen av vedtektene i STA må ses i sammenheng med denne saken. I de tilfeller hvor
Studentparlamentet ikke føyer seg til vedtektene og vedtar motstridende bestemmelser, vil
vedtektene trumfe disse.
STA-styret anbefaler at deres helhetlige endringsforslag legges til grunn. Hvis så gjøres, må
det aktivt voteres over i Studentparlamentet.
Argumentasjon
Det kan virke som at STA-styret har gjort store endringer i valgreglementet, så stemmer ikke.
Det er derimot gjort en opprydning som gjør gjennomføringen av valgene enklere og mer
flytende. I tillegg er selve dokumentet ryddet opp i og flere avsnitter flyttet frem og tilbake for
at de skal passe inn under den overskriften de faktisk tilhører.
Av vesentlige endringer som påvirker STA er følgende gjort:
-

Vedleggene: STA-styret har foreslått ny struktur i vedleggene etter behandling av
vedtektene. Spesielt vedlegg 1.3 om kontrollkomité er viktig å merke seg. Dette
vedlegget er selve mandatet Studentparlamentet gir kontrollkomiteen. Vedlegg 1.4 er
ikke nye bestemmelser, men de er flyttet fra stillingsbeskrivelsene til valgreglementet,
for å tydeliggjøre at stillingsbeskrivelsene kun dreier seg om styret og ikke andre
underliggende organer. Innhold som er endret på er gjort i samsvar med forslag til
stillingsbeskrivelsene hvor spesielt navn på utvalgene er endret på. I forslaget fra
styret matcher navnene på utvalgene, titlene på stillingene som foreslås. I tillegg er det
foreslått at alle politiske utvalg har representanter som velges for å sitte i utvalget, og
som ikke følger opp utvalget gjennom et annet verv. Derfor er både leder av VT og
SiA-leder tatt ut. Styret har konferert med de det gjelder. Vedlegg 1.5 om VT er også
nytt. Dette stadfester hvordan man velger representanter til VT etter deres reglement.
STA-styret er tydelig på at man ikke skal pålegge medlemmer av Studentparlamentet
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-

-

-

disse vervene, om de ikke aktivt selv stiller til organet. Vedlegg 1.7 legges til som nytt
vedlegg for å vise det hele tiden gjeldende organisasjonskartet til STA.
Paragraf 3 i valgreglementet er ny, men utgjør ingen endring i innhold. Forslaget
kommer slik at styringsdokumentene faktisk gjengir hvordan praksis i organisasjonene
er. Paragrafen dreier seg om valg til Studentparlamentet og hvordan dette skal
gjennomføres.
Endringene i paragraf fire er små. Det er flest omstruktureringer og omskrivninger for
å gjøre dokumentet mer flytende. De to hovedendringene som er gjort av betydning i
innhold er:
o Nytt krav om kjønnsrepresentasjon i alle verv utenom Studentparlamentet,
etter ønske fra Studentparlamentet selv. UiA har også bedt oss legge til
bestemmelsen lik det som er gjeldende for UiA.
o Endre krav om å aktivt stemme for å kunne velge folk med akklamasjon. Styret
foreslår en annen modell som gjør valg av akklamasjon enklere.
I paragraf 5 har styret gjort små endringer når det gjelder uforenlige verv. Dette er
gjort med tanke på at det er foreslått inn en kontrollkomité i STA.

Skulle det forekomme endringer i forslag STA-styret har sendt inn i vedtektene, vil styret
gjøre endringer under møtet.
Har du spørsmål til sakspapirene eller forslagene fra styret? Kontakt saksbehandler på
staleder@uia.no så snart som mulig. Du kan også nå undertegnende på telefon 38142175 eller
45414793.
Økonomiske konsekvenser
Valgreglementet har ingen økonomiske konsekvenser for STA utover det som reguleres av
vedtektene.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar valgreglementet med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Valgreglementet trer i kraft like etter saken er avsluttet. Der vedtaket skulle stride mot vedtak
fattet i sak om vedtekter, vil vedtektene være gjeldende inntil dokumentene er sammenfallende.
Endringer i valgmodell, -ordning og vedlegg til dette reglementet vil ikke påvirke valgte
representanter før nytt valg er avholdt.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på at forslag til helhetlig endringsforslag vedtas.
Vedlegg
1. Gjeldende valgreglement finnes her: http://www.stastudent.no/wpcontent/uploads/2012/03/Valgreglement-med-vedlegg.pdf
2. Helhetlig endringsforslag til valgreglement for STA.
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English Summary
This case is raised for the Student Parliament based on the regulations of STA. The regulation
confirms the following paragraph:
§9 The Student Parliament shall treat the election rules every year before the 31th of March.
The Election Rules is an elaborated document who concludes how processes and rules in
election are done. These rules are based by the regulation.
This means that the Student Parliament will discuss the rules for election in the organization,
and that the Student Parliament have to look to the regulation – because the regulations of
STA is the main document of the organization.
The STA-board suggest that the overall proposal for a new document of election rules are
used in the debate. If so, the Student Parliament must vote over this.
The proposals for new rules for election is available in Norwegian.
You can read todays rules here, in English; http://www.stastudent.no/english-documents/.

1

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)
§ 1 Virkeområde
1 Virkeområde
Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i:
§ 1.1 Verv i Studentorganisasjonen i Agder
§ 1.2 Råd, styrer og utvalg på Universitet i Agder
§ 1.3 Mandat for kontrollkomité
§ 1.4 Mandat for politiske utvalg i Studentorganisasjonen i Agder
§ 1.5 Velferdstinget i Agder
§ 1.6 Norsk studentorganisasjon
§ 1.7 Organisasjonskart

Vedleggene inneholder verv, mandat og funksjonsperiode.

§ 2 Valgkomiteen § 4 Valgkomiteen
§ 2.1 Sammensetning
Valgkomiteen består av fire medlemmer der leder velges særskilt.
§ 2.2 Mandat
a)

Valgkomiteen skal, sammen med STA-styret, rekruttere kandidater til
de verv dette reglementet omhandler.

b)

Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et
best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling.

c)

Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter valgt av
valgforsamlingene trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller
da på nye kandidater og legger dette frem for Studentparlamentet som
velger nye representanter.

d)

Valgkomiteen skal arbeide for at alle fakulteter blir representert i råd,
styrer og utvalg, og sikrer kjønnsfordeling også i de utvalg hvor dette
ikke er lovpålagt.
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§ 3 Gjennomføring av valg til Studentparlamentet
§ 3.1 Forberedelser
Valg til Studentparlamentet fastsettes av STA-styret i samråd med Universitetets
valgstyre. Valget skal gjennomføres som urnevalg og avholdes på våren.
Modell for valget reguleres av STAs vedtekter.
Valg til Studentparlament skal gjennomføres samtidig som valg til fakultetsstyrer- og
avdelingsstyret.
§ 4 Valgforsamling i Studentorganisasjonen i Agder
§ 4.1 Sammensetning
Studentparlamentet fungerer som valgforsamling i Studentorganisasjonen i Agder, og
skal velge studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg som beskrevet i vedlegg jmf.
§1.
Det er faste medlemmer av Studentparlamentet som har stemmerett i
valgforsamlingen. Ved forfall innkalles vararepresentanter med fulle rettigheter.
Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til representantene med
vararepresentanter to (2) uker før valgene skal avholdes. I innkallingen skal det fremgå
hvem som er kandidater til de ulike vervene.
§ 4.2 Utlysning
Alle verv skal utlyses minst fire (4) uker før avvikling av valgforsamling. I utlysning
skal det gjøres rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og
informasjon om de ulike verv.
§ 4.3 Innstilling
Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling muntlig til den enkelte kandidat senest 24
timer før Valgforsamlingen avholdes, og alltid før den offentliggjøres. Kandidater som
har fått sin innstilling opplest har taushetsplikt før innstillingen er offentliggjort av
Valgkomitéen.
Fullstendig kandidatliste, Valgkomitéens utfyllende innstilling, og en kort
kandidatbeskrivelse av alle kandidater skal gjøres tilgjengelig for Studentparlamentet
og kandidatene senest 24 timer før valgforsamlingen avholdes.
§ 4.4 Gjennomføring av valgforsamling
§4.4.1 Presentasjon
Alle kandidater skal få muligheten til å sende en kort beskrivelse og et bilde av
seg selv, slik at Valgforsamlingen får større innsikt i hvem kandidatene er.
Beskrivelsen skal ikke være lenger enn 50 ord. Frist for å sende dette til STA er
to (2) dager før valget.
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§4.4.2 Valgtaler
Før valgtalene begrunner valgkomitéen sin innstilling muntlig for
Valgforsamlingen, også eventuelle delte innstillinger. Etter hver innstilling
åpnes det for spørsmål til Valgkomitéen knyttet til deres arbeid.
Under valgforsamlingene får kandidater til STA-styret og Universitetsstyret
mulighet til å holde en valgtale på inntil fem (5) minutter. Valgtalene skal
avholdes uten motkandidater til stede. Det er alltid den innstilte kandidaten
som starter. De øvrige kandidatene holder sine taler i alfabetisk rekkefølge etter
etternavn. Umiddelbart etter hver valgtale åpnes det for spørsmål fra
Valgforsamlingen til kandidatene i inntil fem minutter.
Ved valg til øvrige verv er det kun Valgkomitéens innstilling som presenteres
før man går til stemmegivning. Dersom Valgforsamlingen finner det
hensiktsmessig kan det åpnes for at kandidatene får presentere seg selv.
Det er anledning til å foreslå et ubegrenset antall kandidater helt frem til valg
avholdes. Ingen kandidater skal avvises, med mindre de ikke oppfyller kravene
til valgbarhet for de vervene de stiller til.
§4.4.3 Flertallskrav
Alle verv som reguleres av dette valgreglement, eller dets vedlegg, velges med
absolutt flertall, med mindre annet er spesifisert.
Kontrollkomiteen skal i samarbeid med valgkomiteen overvære og
gjennomføre valgene under Valgforsamlingen.
§4.4.4 Kjønnsbalanse
I valg hvor loven krever kjønnsbalanse skal valg i Studentparlamentet
gjenspeile dette. Ved valg av flere representanter til et råd, styre eller utvalg
hvor kun et kjønn blir valgt, vil den kandidaten med flest stemmer av det
motsatte kjønn bli prioritert over den valgte kandidaten med færrest stemmer.
I valg hvor lov ikke regulerer kjønnsbalanse skal Studentparlamentet
etterstrebe det.
§4.5 Gjennomføring av valg
§4.5.1 Stemmegivning
Alle med stemmerett skal avgi stemme ved personvalg. Blank stemme regnes
som avgitt stemme.
Stemmegivning ved valg til STA-styret og Universitetsstyret skal alltid foregå
skriftlig.
Ved valg til øvrige verv skal det avholdes skriftlig stemmegivning når det er
flere kandidater enn plasser det stilles til. Det åpnes for akklamasjon dersom
det er like mange kandidater som plasser å stille til, med mindre en eller flere
ber om skriftlig stemmegivning.
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§ 4.5.2 Valg av enkeltpersoner
Denne bestemmelsen gjelder ved valg av personer til enkeltverv.
Oppnår ingen av kandidatene absolutt flertall ved første avstemning, foretas
omvalg der den kandidaten som har færrest stemmer faller bort fra de
resterende avstemningene til det aktuelle vervet. Dersom flere kandidater til
sammen ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene, kan alle disse strykes. Dette
regnes ut ved å legge sammen stemmene til kandidaten med færrest stemmer,
sammen med stemmene til kandidaten med nest færrest stemmer og så videre.
Denne prosessen gjentas til én kandidat har oppnådd absolutt flertall.
Dersom det er to kandidater igjen og oppstår en situasjon der ingen av
kandidatene oppnår absolutt flertall strykes den med færrest stemmer, og det
avholdes en siste avstemning for å kontrollere om kandidaten kan oppnå
absolutt flertall.
Dersom det oppstår stemmelikhet når to kandidater gjenstår skal det holdes én
ekstra avstemning. Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen.
Dersom ingen av de to siste kandidatene er innstilt får STA-styret
Studentparlamentets fullmakt til å innsette én av dem.
Dersom det skal velges vararepresentanter kan Studentparlamentet, dersom
kandidaten(e) godtar det og det ikke er kandidater som utelukkende stiller som
vararepresentant, velge den kandidaten som fikk nest flest stemmer som 1.
vararepresentant og så videre.
Dersom valg av en vararepresentant avholdes separat, velges dette som om det
hadde vært valg til enkeltverv. Dersom valg av flere vararepresentanter
avholdes separat, velges disse som ved valg av grupper.
§ 4.5.3 Valg av grupper
Denne bestemmelsen gjelder når valg av grupper på to (2) eller flere kandidater
foretas.
På hver stemmeseddel gis det anledning til å skrive inntil like mange navn som
det er kandidater som skal velges. De kandidatene som får flest stemmer anses
som valgt i rekkefølge etter hvor mange stemmer den enkelte kandidat har fått.
Ved stemmelikhet der rekkefølgen er avgjørende, avgjøres endelig rekkefølge
ved omvalg mellom de kandidater som har oppnådd stemmelikhet. Prosessen
foregår da på samme måte som ved valg til enkeltverv.
Dersom det skal velges vararepresentanter kan Studentparlamentet, dersom
kandidaten(e) godtar det og det ikke er kandidater som utelukkende stiller som
vararepresentant– velge kandidaten som fikk flest stemmer uten å bli valgt,
som 1. vararepresentant og så videre.
Dersom valg av vararepresentant avholdes separat, velges disse som ved valg
av grupper.
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Det kreves absolutt flertall ved valg av grupper.
§4.6 Suppleringsvalg
Dersom en studentrepresentant valgt av Studentparlamentet trekker seg, skal
det suppleres inn en ny representant. Der det er vara rykker denne opp på fast
plass, og ny vara suppleres inn. Det er valgkomiteen som innstiller på ny
representant til det aktuelle vervet. Dersom krav til representasjon gjør at
vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med valgkomiteen, fullmakt
til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner
suppleringen neste gang det trer sammen.

§5 Valgbarhet
§ 5.1 Krav til kandidater
Alle som skal stille til valg må være registrert som student ved Universitetet i
Agder i valgsemesteret. Innehaver av verv i STA som ikke lenger er student
kan fullføre funksjonsperioden, men ikke stille til gjenvalg.
Innehaver av verv i STA-styret må være registrert som student hele
funksjonsperioden, dette med unntak av leder og nestleder.
§ 5.2 Oppmelding av kandidatur
For å bli tatt med i Valgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidaturet være
meldt skriftlig av kandidaten selv, til organisasjonskonsulenten, senest to (2)
uker før valget. Man kan melde sitt kandidatur helt fram til valgtidspunktet,
men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på å bli vurdert av
valgkomiteen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til valg.
§ 5.3 Uforenlige verv
a)
Administrativt ansatte kan ikke stille til valg mens de er ansatt i STA.
b)
Innehavere av frikjøpte verv i STA kan ikke være representanter i
følgende organer: Universitetsstyret, SiA-styret, Studentparlamentet,
Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen.
c)
Innehavere av frikjøpte verv i STA bør ikke være representanter i
følgende verv: RSU-verv tilknyttet UiA jmf. vedlegg 2.
d)
Studenter som er representant i Universitetsstyret bør ikke være
representant i følgende organer: Studentparlamentet, Kontrollkomiteen,
Valgkomiteen, SiA-styret og RSU-verv tilknyttet UiA, jmf. vedlegg 2.

§ 5.4 Habilitet
a)
Valgkomitéens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i
innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet.
b)

Valgkomitéens medlemmer som stiller til frikjøpte verv i STA må fratre
sitt verv i Valgkomitéen.
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§ 5.5 Fratredelse av verv
Dersom en representant ønsker å fratre sitt verv skal dette skje skriftlig til
STA-styret gjennom organisasjonskonsulenten.
Dersom et STA-styremedlem ønsker å fratre sitt verv skal dette skje skriftlig til
leder av STA. Dersom leder ønsker å fratre sitt verv skal STA-styret og
Studentparlament informeres skriftlig.
§ 5.6 Gjenvalg
En kan kun sitte i samme verv i STA-styret i to perioder.

§6 Ikrafttredelse 6 Ikrafttredelse
Disse reglene trer i kraft fra 27.10.2004 og gjelder til annet vedtas av
Studentparlamentet.
Revidert

Endret
Endret
Red. endringer
Endret
Endret
Endret
Red. endringer
Endret
Red. endringer
Endret
Endret

20.04.2005
19.04.2006
24.10.2007
23.01.2010
13.04.2011
08.09.2010
25.04.2012
20.03.2013
18.03.2015
25.02.2016
30.03.2016
23.05.2016
22.03.2017
XX.XX.2018

Følgende reglement gjelder for valg av studentrepresentanter i STA:
Lov om universiteter og høyskoler
Valgreglement for Universitetet i Agder
NSOs vedtekter og reglement
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Vedlegg 1.1: Verv i Studentorganisasjonen i Agder
§ 1.1 Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
Studentparlamentet:
Valg til Studentparlamentet gjennomføres på våren etter avtale med
Universitetets valgstyre. Valget gjennomføres som urnevalg.
Funksjonstid: 1. juli til 30. juni.
Valgforsamling:
STAs valgforsamling gjennomføres i mai. Følgende verv velges internt i STA:
Valgkomiteen med en (1) leder og tre (3) medlemmer
Kontrollkomiteen med en (1) leder og to (2) medlemmer
Unikumstyret med en (1) representant
Politiske utvalg i STA jmf. vedlegg 6
STA-styret jmf. vedtektene og stillingsbeskrivelsene

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni.
Studentrepresentanter valgt til verv i Studentorganisasjonen i Agder plikter seg
å følge opp politikk vedtatt av Studentparlamentet.
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Vedlegg 1.2: Råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder
§ 1.2 Vedlegget reguleres av Universitetet i Agders bestemmelser og Lov om
universiteter og høyskoler.
Valg til verv i Universitetets organer reguleres av Universitetets valgreglement
og Lov om universiteter og høyskoler. Se Universitetets valgreglement § 3
Universitetets sentrale valgstyre og valgstyrets ansvar, særlig § 3.8-3.11.
Valgforsamling:
Universitetsstyret (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Universitetets klagenemnd (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Ansettelsesutvalg (2 faste representanter, hvor en møter med fulle rettigheter,
1. og 2. vara)
Prisutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Læringsmiljøutvalget (3 faste representanter, 1., 2. og 3. vara)
Studieutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara)
Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter)
Likestillings- og inkluderingsutvalget (1 fast representant, 1.og 2.vara)
Funksjonsperioden løper fra 1.juli til 30.juni
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Vedlegg 1.3: Mandat for kontrollkomité

§ 1.3 Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak
fattet i Studentparlamentet følges opp.
Kontrollkomiteen skal se til at politikk fattet av Studentparlamentet
ikke strider mot overordnende politiske dokumenter. De skal også se til
at politikken som følges opp stemmer med vedtatt politikk.
Kontrollkomiteen skal se til at de økonomiske prioriteringene til
Studentparlamentet følges opp av styret.
Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og
gjennomføre valg gjort av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal
også bistå STA-styret og Valgkomiteen i valg av nytt Studentparlament.
Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonen har
Kontrollkomiteen opplysningsplikt til leder av STA og
Studentparlamentet.
Kontrollkomiteen er et rådgivende organ til STA-styret og
Studentparlamentet.
Kontrollkomiteen skal på siste møte i sin funksjonstid avlevere en
skriftlig rapport til Studentparlamentet om sitt arbeid. Denne skal også
leveres STA-styret før behandling i Studentparlamentet.
Hvis kontrollkomiteen bryter sitt mandat skal STA-styret orientere
Studentparlamentet.
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Vedlegg 1.4: Mandat for politiske utvalg i Studentorganisasjonen i Agder
§ 1.4 Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
Felles for alle politiske utvalg
Fag- og forskningspolitisk utvalg, læringsmiljøpolitisk utvalg og internasjonalt utvalg skal
delta i utformingen av politikken til Studentorganisasjonen i Agder (STA), og skal bidra med
kunnskap og arbeid innenfor sitt fagfelt.
De politiske utvalgene skal sammen med STA-styret løfte saker i Studentorganisasjonen og
skal være aktive bidragsytere i utformingen av politikken på sitt fagfelt. Videre skal utvalgene
bidra til å sette Studentorganisasjonens politikk på Universitetets dagsorden.
Utvalgene skal revidere politiske dokumenter som er underlagt utvalget. Tidsfrister reguleres
av vedtektene.
Sammensetning
De politiske utvalgene ledes av STA-styret.
Studentparlamentet velger faste representanter til hvert av utvalgene.
Leder av STA møter som observatør i de politiske utvalgene.
Fag- og forskningspolitisk utvalg
Fag- og forskningspolitisk utvalg ledes av Fagpolitisk ansvarlig.
Det velges fire representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for utdanningskvalitet.
Læringsmiljøpolitisk utvalg
Læringsmiljøpolitisk utvalg ledes av Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret.
Det velges fire representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for læringsmiljø og Politisk dokument
for likestilling og mangfold.
Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg ledes av nestleder i STA-styret.
Det velges fire representanter til utvalget.
Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for bærekraft og miljø og Politisk
dokument for internasjonalisering.
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Vedlegg 1.5: Velferdstinget i Agder
§ 1.5 Vedlegget reguleres av vedtektene til Velferdstinget i Agder.
STA er som eier av Velferdstinget i Agder representert i Velferdstingets møter.
Studentparlamentet oppnevner sine representanter under valgforsamlingen i
mai.
Representanter valgt av Studentparlamentet plikter seg til å fremme STAs
vedtatte politikk.
Funksjonstid og antall representanter reguleres av Velferdstinget i Agder.
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Vedlegg 1.6: Norsk studentorganisasjon
§ 1.6 Vedlegget reguleres av Norsk studentorganisasjons (NSO) styringsdokumenter.

Studentorganisasjonen i Agder skal være representert på Landsmøtet til NSO.
Valg av landsmøtedelegater i NSO reguleres av NSOs styringsdokumenter, i
tillegg til STAs valgreglement.
Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av
NSO.
Representanter til landsmøtedelegasjonen reguleres av NSO.
Studentparlamentet vedtar i eget møte mandat for delegasjonen.
Funksjonsperioden gjelder for landsmøteperioden.
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Vedlegg 1.7: Organisasjonskart
§ 1.7 Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.
Vedlegget viser den til enhver tid gjeldende organiseringen av STA.

SP-sak: 29/18
Møtedato: 20.03.18
Saksbehandler: Birgitte Kalvatn

Helhetlig endringsforslag for stillingsbeskrivelsene
Bakgrunn for saken
Studentorganisasjonen i Agder (STA) har sett et behov for å revidere gjeldende
stillingsbeskrivelser, da det siste året har vist et behov for å omstrukturere ansvarsområder. Saken
kommer opp etter flere diskusjoner i STA-styret. Det har blitt klart at dagens arbeidsportefølje,
altså̊ oppgavene styret skal gjennomføre på̊ vegne av Studentparlamentet, har blitt flere og med
større forventninger enn tidligere. I tillegg ser styret at vervene som i dag finnes ikke samsvarer
med de siste års egentlige drift. Stillingsbeskrivelsene regulerer stillingene som er frikjøpte i
organisasjonen, og ikke organisasjonskonsulenten. Dokumentet skal, ifølge vedtektene, revideres
minst hvert tredje år, men på bakgrunn av intensjonsvedtak gjort av Studentparlamentet løftes
stillingsbeskrivelsene til behandling.

Argumentasjon
I STA-styrets argumentasjon vil først endringene presenteres, og deretter argumentene for
foreslåtte endringer.
STA-styret ønsker å foreslå̊ følgende endringer:

Vi har gjort følgende endringer med påfølgende argumenter:
-

I kapittelet STA-styret tilføres ”Styremedlemmene skal også holde seg oppdatert på relevant
politikk.” i første avsnitt, ”Alle styremedlemmer skal etterstrebe å forankre nasjonal og
internasjonal studentpolitikk lokalt.” i tredje avsnitt tilføres og et niende avsnitt med ”STAstyret skal være oppdatert på sakene i universitetsstyret, og ledelsen i STA skal ha tett
samarbeid med universitetsstyremedlemmene.”. Dette for å tydeliggjøre det politiske ansvaret
styret har, og at det skal være godt og tett samarbeid med universitetsstyret.

-

Det har blitt gjort en liten og lik endring på alle vervene, hvor vi har endret stilling til lønnet
verv. Dette for å tydeliggjøre at stillingene er et frikjøpt verv, og som krever en del frivillig
arbeid. Dette i tillegg til den fastsatte godtgjørelsen som står i stillingsbeskrivelsene.

-

Leder får tillagt ansvar for oppfølging av Velferdstinget i Agder (VT). Dette er en fornuftig
endring ettersom det er foreslått at leders politiske kjerneområde blir velferdspolitikk. Dette
har tidligere tilhørt Velferdspolitisk ansvarlig.

-

Økonomiansvaret legges til leder som hovedansvarlig. Den daglige økonomiske driften legges
til organisasjonskonsulenten, slik det allerede er i dag.

-

Leder får observatørrett i alle politiske utvalg i STA, og fritas møteplikt i Fag- og
forskningspolitisk utvalg.

-

Nestleder fritas oppføling av informasjonsarbeid.

-

Et nytt politisk dokument om bærekraft og miljø er vedtatt, og ansvaret for å følge opp denne
politikken legges til nestleder.

-

Tillitsvalgtansvarlig legges ned og oppgavene fordeles på̊ fagpolitisk- og læringsmiljøpolitisk
ansvarlig.

-

Fagpolitisk ansvarlig økes til en 50% stilling (fra 40%), og tillegges ansvaret for arbeid inn
mot kvalitetssystemet og oppfølging av dette. Arbeidet med kvalitetssystemet var før lagt til
Tillitsvalgtansvarlig.

-

Velferdspolitisk ansvarlig endrer navn til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Stillingen økes fra en
40% stilling til en 50% stilling. Videre tas arbeidet om velferdspolitikk ut av
stillingsbeskrivelsen. Læringsmiljøpolitisk ansvarlig vil få ansvaret for oppfølging av
tillitsvalgte, både gjennomgang av kurs, samlinger og dag-til- dag oppfølging. Arbeid med
læringsmiljø, likestilling og mangfold, samt tillitsvalgte blir hovedområdene stillingen skal
følge opp.

-

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har observasjonsrett i Læringsmiljøutvalgte (LMU) til UiA og
fast plass i likestillings- og inkluderingsutvalget (LIU) ved UiA.

-

De resterende 20% brukes til å opprette en kommunikasjonsansvarlig. Denne vil få samme
oppgaver som tidligere informasjonsansvarlig, med spesielt ansvar for oppfølging av nettsiden
til STA. Kommunikasjonsansvarlig vil være et ordinært styremedlem med fulle rettigheter som
resten av STA-styret.

Bakgrunnen for at leder får ansvaret for Velferdstinget i Agder (VT) og velferdspolitikken, henger
sammen med at man i styret ønsker å fase ut velferdspolitisk ansvarlig. Hovedårsaken til dette er
at det er leder, sammen med nestleder, som deltar på møter hvor de velferdspolitiske sakene løftes.
Dette gjelder møter i Studentrådet i Kristiansand, og VT, hvor det er egne retningslinjer på hvem
som kan møte. Det er leder som er den formelle instansen som møter i eksterne råd, styrer og
utvalg. STA-styret mener derfor at det er unaturlig, og lite effektivt, at en tredje person skal ha
ansvaret å følge opp denne politikken.

Videre legges ansvaret for studentorganisasjonens økonomi til leder, dette begrunnes i at styret har,
etter den siste periodens omlegging av økonomiarbeid, konkludert med at det er naturlig at leder,
som øverste ansvarlige i den daglige driften, også har ansvaret for å følge opp økonomien. Dette
skal gjøres i samarbeid med organisasjonskonsulenten som har det daglige ansvaret i dag.

STA-styret ønsker å endre velferdspolitisk ansvarlig, til læringsmiljøpolitisk ansvarlig, ettersom
STA er en av få studentorganisasjoner i Norge som ikke har et særskilt fokus på læringsmiljø i sine
stillinger. Styret mener det er naturlig at STA nå gjør om på dette, da vår institusjon har tatt et
nasjonalt ansvar i å fronte arbeidet mot både mobbing og trakassering. Vider viser vår institusjon
en styrket innsats for læringsmiljø, som betydning for kvalitet i høyere utdanning. Denne innsatsen
ønsker vi å gjenspeile i et nytt STA-styre.
I tillegg ser nåværende styre at den velferdspolitisk ansvarlige har endt opp med en del
”restoppgaver”. Dette er oppgaver styret ikke har hatt eiere til, og som dermed ender opp hos
velferdspolitisk ansvarlig som ikke har rett til å ta avgjørelser. Ut i fra dette er det naturlig at leder
i stor grad overtar velferdspolitiske saker for å følge dem opp i møter hvor leder har endelig
beslutningsmyndighet.
Oppføling av studentaktiviteter mener STA-styret skal legges til organisasjonskonsulenten, som i
dag gjør store deler av dette arbeidet. Ansvar for å følge opp fellesrådsmøtene foreslår styret å
legge til leder og organisasjonskonsulent. Styret mener at leder skal ha ansvaret for det faglige
innholdet, og organisasjonskonsulenten skal stå for den praktiske gjennomføringen av møtene.

Styret foreslår å legge ned styrevervet som tillitsvalgtansvarlig. Bakgrunnen for dette er at en del

av oppgavene er overlappende med andre i styret. STA-styret har brukt tid på å diskutere vervet,
og har konkludert med at man kan finne gode løsninger som vil ivareta oppgavene
tillitsvalgtansvarlig gjør i dag med ny struktur. Oppføling av tillitsvalgte vil foregå som tidligere,
men tillegges læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Fagpolitisk ansvarlig vil få økt stillingsprosent for å
ta over oppfølingen av faglige spørsmål tilknyttet kvalitetssystemet. Kvalitetsarbeidet er en del av
fagpolitikken, og styret mener derfor det er naturlig å flytte ansvaret til fag- og forskningspolitisk
ansvarlig.
Til slutt foreslår styret at det opprettes et nytt styremedlem, som tidligere har vært en del av styret,
med bakgrunn i de to siste års erfaringer. Styret foreslår en kommunikasjonsansvarlig fordi arbeidet
med kommunikasjon og informasjon oftest blir nedprioritert av nestleder. Det handler ikke om at
nestleder ikke gjør sin jobb, men at leders oppgaver blir for mange og nestleder overtar en del av
disse. STA har det siste året forstått at det er viktig å være mer synlig på sosiale medier og gjennom
profilering, og mener dermed det er viktig med en person i styret som har den grunnleggende
kompetansen for at dette skal kunne gjennomføres på en god måte. I tillegg til å følge opp STAs
internasjonal politikk viser det at stillingen rommer for mye. En egnet person vil også kunne
rekrutteres fra en annen studieretning, som kan bidra til å gjøre STA-styret mer mangfoldig. At
stillingen legges til 20 % mener styret er forsvarlig ettersom det er et frikjøpt verv og
arbeidsoppgavene ikke vil overskride dette mer enn hva en normal deltidsjobb ville gjort ukentlig.
Vedkommende vil både få delta i styremøter med sine fulle rettigheter, og samtidig sett helheten i
organisasjonen som skal kommuniseres utad.

Vedrørende økning av stillingsprosent hos fagpolitisk ansvarlig og læringsmiljøpolitisk ansvarlig,
ønsker styret å argumentere at dette er en forsvarlig prosentvis økning. Av erfaring fra dagens styre
mener vi at dette er en nødvendig, og motiverende økning, for de som tiltrer vervet. Økningen i seg
selv vil ikke påvirke muligheten studentene trenger for å studere parallelt med vervet, men vil heller
bidra til at den arbeidsmengden vervene har kan forsvares og tydeliggjøres.

Oppsummert vil et eventuelt nytt styre bli seende slik ut:
Leder (100%) – nytt: følger opp fellesrådsmøtene og tar ansvar for velferdspolitikken.

Nestleder (100%) – nytt: mister ansvaret for informasjonsarbeidet.
Fagpolitisk ansvarlig (50%) – nytt: økt prosent og ansvar for kvalitetsarbeidet inn mot UiA.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig (50%) – nytt: økt prosent og overtar velferdspolitisk ansvarliges
oppgaver, utenom velferdspolitikken. I tillegg overføres ansvaret for oppføling av tillitsvalgte.
Kommunikasjonsansvarlig (20%) – nytt: ny stilling med ansvar for nettside, kommunikasjon
intern og eksternt.

Styret mener de foreslåtte endringer vil bidra til en mer effektiv organisasjon med bedre
forutsetninger for å nå formålet om å fremme studentenes sak på alle nivåer på en best mulig måte.

Det er ikke foretatt noen grep som overskrider dagens stillingsprosent som samlet ligger på 320%
i STA-styret. Styret vurderer det til at det med lite sannsynlighet vil bli overført mer penger til
STA, for å ytterligere øke stillingene. Dette ble gjort for kun to år siden.

Har du noen spørsmål til saken, send dem til stavelferd@uia.no

Dagens stillingsbeskrivelser ligger ikke vedlagt i saken, men du finner dem her:
http://www.stastudent.no/wp-content/uploads/2012/03/Stillingsbeskrivelser.pdf

Økonomiske konsekvenser
Endringene i stillingsbeskrivelsene vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser i denne omgang.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Endringer på verv og valgformer vil ikke trå i kraft før innehaver av vervet er ferdig med sin
funksjonstid og ny valgperiode starter.

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på at man vedtar det helhetlige endringsforslaget til stillingsbeskrivelsene.

English Summary
The Studentorganization of Agder (STA) have seen the need to revise the job descriptions, to fit
the work done by the STA-board this last year. The document is revised at least every third year.
After several discussions in the STA-board, and the letter of intention decision made by the Student
parliament in February this case appear again.
The main changes in this document are to remove the position of the Officer of class representatives
and to increase the positions of the Officer of Academic affairs and the Officer of Welfare Political
affairs from 40% to 50%. The politic of welfare are moved to the President of STA, and the name
of the member are changed to Officer for Teaching Environmental affairs
The Vice President are not going to work with STA’s website anymore, because the board will
transfer the task to a new board member with the title, Officer of Communication.
For the STA-board it is important to make an effort to update all our documents to view them in
context.
Do you have any questions to the amendments please contact Birgitte Kalvatn on
stavelferd@uia.no.

You can find todays job descriptions here: http://www.stastudent.no/english-documents/.

Decision suggestion
The STA-board recommend the Student Parliament to adopt the job descriptions to the STA- board
members.
The changes proposed in this suggestion will not be implemented before the officer of today’s
position has finished its working period and a new election period starts.

Stillingsbeskrivelser
Studentorganisasjonen i Agder
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1

STA-styret
Alle styremedlemmene velges for én periode (1.7 - 30.6), og det skal gjennomføres en
grundig overlappingsperiode mellom av- og påtroppende medlemmer.
Alle styremedlemmer i STA plikter å være aktive styremedlemmer, og kan tildeles saker
som ikke direkte har med vervet å gjøre. Styremedlemmene skal også holde seg
oppdatert på relevant politikk.
Alle styremedlemmer skal etterstrebe å forankre nasjonal og internasjonal
studentpolitikk lokalt.
Alle styremedlemmer har møteplikt på STAs styremøter, og på møter i
Studentparlamentet.
STA-styret skal følge opp alle innspill fra studenter ved Universitetet i Agder (UiA), og
legge til rette for at deres synspunkter blir hørt.
Alle styremedlemmer i STA er bundet av taushetsplikt. Hvert styre vedtar og signerer en
egen taushetspliktavtale.
STA-styret har et fellesansvar for alle kurs og konferanser i regi av STA. STA-styret
fordeler de ulike kurs og konferanser etter styremedlemmenes ulike fagområder og
etter hensiktsmessig tildeling.
STA-styret skal sørge for at det legges til rette for at de som har lyst kan bidra i
organisasjonens arbeid.
STA-styret skal være oppdatert på sakene i universitetsstyret, og ledelsen i STA skal ha
tett samarbeid med universitetsstyremedlemmene.

2

Leder
Leder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling (37,5t/uke)
lønnet i statens ltr. 27. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.
Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med nestleder.
Ansvarsområde
Leder er Studentorganisasjonens administrative, praktiske og konstitusjonelle leder.
Leder i Studentorganisasjonen er ansvarlig for den daglige driften av
Studentorganisasjonen. Leder skal se til at styringsdokumentene og
Studentorganisasjonens politikk følges opp.
Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede
ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av Studentparlamentet eller STA-styret.
Leder er ansvarlig for innkalling til møter i Studentparlamentet og STA-styret, og at
sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er Studentparlamentets og STAstyrets møteleder.
Leder er Studentorganisasjonens ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at
Studentorganisasjonen er en aktiv høringsinstans.
Leder har uttalelsesrett på̊ vegne av alle studenter ved UiA, Studentparlamentet og STAstyret.
Leder skal arbeide med og følge opp studentorganisasjonens velferdspolitikk, og har
ansvar for å følge opp samarbeidet med Velferdstinget i Agder.
Leder har ansvaret for kontakten med alle studentaktivitetene, og skal innkalle til og
avholde Fellesrådsmøter. Leder følger også opp samarbeidet med Stiften-styret,
Alibistyret og Kjellerstyret.
Leder har ansvar for oppfølging av organisasjonens økonomi.
Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav
sette studenters interesser på dagsorden.
Leder skal, sammen med nestleder, legge til rette for samarbeid mellom andre
universiteter og studentdemokratier.
Leder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal hjelpe med
saksbehandling der dette er nødvendig.
Leder har ansvar for at Studentorganisasjonen er aktiv i nasjonale studentpolitiske
saker, og skal arbeide for å løfte lokale saker til høyere nivå.
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Leder skal, sammen med nestleder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i
Kristiansand (SiK).
Leder er observatør i alle politiske utvalg underlagt STA.
Leder har ansvaret for kontakten med STAs valgkomité.

4

Nestleder
Nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 100 % stilling
(37,5t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers
ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Nestleder er leders stedfortreder og har derfor plikt til å holde seg godt orientert i alle
saker som er under behandling i Studentorganisasjonen.
Nestleder skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver for
Studentorganisasjonen.
Nestleder har ansvar for at Studentorganisasjonens internasjonale politikk og skal være
aktiv i internasjonale studentpolitiske saker.
Nestleder skal følge opp STAs politikk på bærekraft og miljø.
Nestleder er leder for internasjonalt utvalg i STA.
Nestleder skal, sammen med leder, møte med fulle rettigheter i Studentrådet i
Kristiansand (SiK).
Nestleder har ansvaret for kontakt med medlemmene i Studentparlamentet, og skal
sørge for tilstrekkelig opplæring.
Nestleder, skal sammen med leder, legge til rette for samarbeid mellom andre
universiteter og studentdemokratier.
Nestleder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal hjelpe med
saksbehandling der dette er nødvendig.
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Læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50
% stilling (18,75/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager,
samt 5 ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal arbeide med Studentorganisasjonens politikk på
læringsmiljø, likestilling, inkludering og mangfold.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Studiestartutvalget til UiA.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Likestilling- og inkluderingsutvalget til
UiA.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig møter som observatør i Læringsmiljøutvalget til UiA.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig leder det læringsmiljøpolitiske utvalget i STA.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sammen med UiA sørge for at den digitale
tillitsvalgtportalen på www.innsia.uia.no hvert semester oppdateres med riktig
tillitsvalgtinformasjon.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sørge for tilstrekkelig opplæring av nyvalgte
klassetillitsvalgte ved å gjennomføre tillitsvalgtskurs i samarbeid med de aktuelle
fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sammen med fakultetene gjennomføre
Tillitsvalgtsamlinger for studenttillitsvalgte årlig.
Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvaret for Tillitsvalgthåndboken.

6

Fagpolitisk ansvarlig
Fagpolitisk ansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 50 % stilling
(18,75t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5
ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Fagpolitisk ansvarlig skal arbeide med Studentorganisasjonens utdanningspolitikk.
Fagpolitisk ansvarlig har ansvar for alle studenters fag- og forskningspolitiske interesser
ved UiA.
Fagpolitisk ansvarlig leder fag- og forskningspolitisk utvalg i STA.
Fagpolitisk ansvarlig skal sikre opplæring av studentrepresentanter i råd, styrer og
utvalg. I tillegg skal fagpolitisk ansvarlig sørge for at oppfølging av representantene
fordeles i STA-styret.
Fagpolitisk ansvarlig skal følge opp og sikre studentperspektivene i UiAs
kvalitetssystem.
Fagpolitisk ansvarlig har fast plass i styret til senteret MatRIC.
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Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Vervet godtgjøres som en 20%
stilling (7,5t/uke) lønnet i statens ltr. 20. Vervet følger vanlige fri- og helligdager, samt 5
ukers ferie. Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder.
Ansvarsområde
Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp STAs interne og eksterne kommunikasjon.
Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp organisasjonens nettside www.stastudent.no
og sørge for å holde den oppdatert med aktuelle saker fra styrets arbeid.
Kommunikasjonsansvarlig skal aktivt synliggjøre det arbeidet som gjøres i
organisasjonen ved bruk av blant annet sosiale medier, blogg og nyhetsbrev.
Kommunikasjonsansvarlig skal stadig oppdatere og følge opp styrets
kommunikasjonsstrategi.
Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for STA profileringsartikler, og skal følge opp
grafisk arbeid i organisasjonen.
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SP-sak 30/18
Møtedato 20.03.18
Saksbehandler Kristian Bakken

Revidering av STAs økonomireglement
Bakgrunn for saken
I henhold til vedtektenes §7 skal økonomireglementet hvert år, behandles innen 31. mars. Det
er mulig å fremme endringsforslag på møtet. STA-styret innstiller på et helhetlig forslag til
endring, og de ulike momentene forklares under argumentasjonsdelen av sakspapiret.
Dersom du ønsker å lese dagens økonomireglement kan du finne det på
www.stastudent.no/styringsdokumenter. Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det er
noe som er uklart.
Argumentasjon
De foreslåtte endringene fra STA-styret:
§ 2.1 a) ønsker styret å stryke ”bl.a.” og legge til; ”Regnskap gjelder både lønn og drift”.
§ 2.1 c) ønsker styret å endre til; ”STA skal ikke ta opp lån”.
§ 2.2 d) ønsker styret å slette. Bakgrunnen for dette er at det legges opp til at budsjettet skal
vedtas i september, istedenfor november (på grunn av søknadsfrister hos UiA/VT), og at
budsjettet kan tas opp til revidering ved behov.
§ 2.2 e) ønsker styret å endre til at styret ved behov kan løfte budsjettet til revidering. SP kan
alltid be om at saker løftes til behandling.
§ 2.2 h) Styret ønsker å regelfeste at det skal vedtas interne rutiner for daglig økonomiarbeid.
Dette er noe vi har i dag, men ikke regelfestet i dagens økonomireglement.
§ 2.3 b) foreslås endret til 31. mars, for da kan regnskapet godkjennes på det samme møtet
som styringsdokumentene er oppe til behandling. Regnskapsloven sier at man kan behandle
regnskap innen 6 måneder etter avsluttet regnskapsår.
§ 3.1 d) Styret ønsker å klargjøre at det er STAs skjemaer som skal brukes, og ikke noen
andres.
§ 3.2 a) foreslås endret til at leder og nestleder kan godkjenne. Samt at styret ønsker å stryke §
3.2 b), fordi vi anser det som ivaretatt i § 3.2 a).
§ 3.3 e) Styret ønsker å legge til en bestemmelse om bruk av praktikanter, fordi STA ikke har
hatt noen regel på dette tidligere, og vi dette året har til sammen 2 praktikanter.
§4.2 a) Styret ønsker å slette denne bestemmelsen, fordi det er regulert av vedtektene.

Side 2

Økonomiske konsekvenser
Disse endringene vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar STA-styrets helhetlige endringsforslag til økonomireglementet, med
de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller positivt på forslag til vedtak
Vedlegg
Vedlegg1: Helhetlig endringsforslag økonomireglementet

English Summary
According to STAs regulations, the Student Parliament shall revise the Economic Rules
st
before the 31 of March.
You ́ll find the Economic Rules in English at www.stastudent.no/styringsdokumenter, under
the “English documents” tab. STA is putting forward an overall proposal with a few minor
changes to the Economic rules.
Decision suggestion

The Student Parliament approves the proposed overall changes to the Economic rules,
with the changes added on the meeting.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Økonomireglement for Studentorganisasjonen i Agder
(STA)
§ 1 Innledning
Dette økonomireglementet er gjeldende for alle STAs organer. STAs økonomiske midler skal
forvaltes på en måte som best mulig fremmer intensjonene i STAs formålsparagraf.
§ 2 Ansvarsforhold
§ 2.1 Studentparlamentet
a) Studentparlamentet har det overordnede ansvaret for disponeringen av
STAs økonomiske midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap.
Regnskap gjelder både lønn og drift.
b) Studentparlamentets vedtak er bindende for alle organer i STA.
c) STA skal ikke ta opp lån.
§ 2.2 STA-styret og sekretariat
a) Som organisasjonens utøvende organ, disponerer STA-styret
organisasjonens midler etter retningslinjer gitt av Studentparlamentet.
b) STA-styret innstiller på budsjett til Studentparlamentet.
c) STA-styret er ansvarlig for organisasjonens regnskapsføring og
budsjettkontroll.
d) STA-styret kan etter behov fremme sak om revidering av budsjett.
e) Ledelse og sekretariatet har stående fullmakt, inntil annet er bestemt av
Studentparlamentet, til å bestille varer og tjenester på organisasjonens
vegne i henhold til gjeldende budsjett. Ved innkjøp som ikke er av
rutinemessig art skal STA-styret konsulteres før kjøp.
f) STA-styret skal motta regnskapsrapporter månedlig, og plikter å holde seg
oppdatert på organisasjonens økonomi.
g) STA-styret skal ha interne retningslinjer for daglig økonomiarbeid i STA.
Disse retningslinjene vedtas av STA-styret.
§ 2.3 Revisor
a) Revisor fører kontroll med at regnskapet er utført i samsvar med god
regnskapsskikk. Revisor skal ikke inneha verv i organisasjonen.
b) Regnskapet skal revideres for hvert kalenderår og legges frem for
godkjenning på møte i Studentparlamentet innen 31. mars.
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§ 3 Rutiner:
§ 3.1 Reisekostnader
a) Reiser skal foretas på billigste måte med mindre annet er hensiktsmessig.
b) Ved arrangementer i regi av STA hvor det er færre enn 4 reisende settes det
som hovedregel ikke opp fellestransport.
c) Bruk av taxi skal begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens
leder eller nestleder på forhånd.
d) Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse dersom det er innhentet
tillatelse fra leder eller nestleder på forhånd. Dersom tillatelse gis, skal
reiseruten og avstanden spesifiseres. Det blir gitt en kjøregodtgjørelse
regulert etter statens satser. Denne innebærer ikke ekstra godtgjørelse for
ekstra passasjerer. Kjøregodtgjørelse føres på STAs skjemaer.
e) Reiseregning skal skrives på fastsatt skjema og sendes til STA, snarest og
senest innen én måned etter at reisen er avsluttet hvis ingen annen tidsfrist
er bestemt.
f) Reiseutgifter skal være dokumenterte og alle kvitteringer for utgifter må
legges ved.
g) I særskilte tilfeller kan skriftlige begrunnede utgifter til tjenestereiser
dekkes, selv om det ikke foreligger kvitteringer. I slike tilfeller legges
billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon til grunn.
§ 3.2 Diettgodtgjørelser
a) Ved deltakelse på kurs/møter/arrangement der kost er inkludert, blir det
ikke gitt diettgodtgjørelse. I tilfeller hvor denne dietten kun dekker deler av
forpleiningen gis diettgodtgjørelse etter godkjenning av leder eller
nestleder.
b) Ved refusjon av diett skal kvittering fremlegges. Det må vises skjønn i
særskilte tilfeller.
§ 3.3 Ansettelser
a) Det skal i hvert enkelt tilfelle hvor tilsetting finner sted, settes opp en
kontrakt hvor arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og ferie er angitt.
Kontrakten skal signeres av den tilsatte og leder eller nestleder.
b) Styret har anledning til å tilsette og avlønne ekstra og midlertidig
personalhjelp i inntil 2 mnd.
c) Midlertidige stillinger over 2 mnd., samt nye permanente stillinger skal
opprettes av Studentparlamentet.
d) Styret ansetter administrativt ansatte.
e) I tilfeller hvor STA tar inn praksiskandidater i organisasjonen, og dette ikke
medfører økte kostnader, er det STA-styret som fatter vedtak.
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§ 3.4 Fravær
a) Dersom deltakere på møter eller arrangement i regi av STA har ugyldig
fravær ut over 25 % av møtet eller arrangementets varighet, må deltakeren
selv dekke reise- og oppholdskostnader. Fravær utover dette må
godkjennes av leder eller nestleder.
b) Om en representant melder avbud til et arrangement med bindende
påmelding må vedkommende dekke eventuelle kostnader selv. Ved sykdom
kan STA-styret ved behov be om legeerklæring. Ved andre akutte tilfeller
vil dette bli skjønnsmessig vurdert.
§ 4 Generelt
§ 4.1 Henvisninger
Dette reglementet er vedtatt av Studentparlamentet. Økonomireglementet
skal være i samsvar med STAs vedtekter og er underordnet disse.
§ 4.2 Ikrafttredelse og endringer
Økonomireglementet trer i kraft fra og med 1. september 2004 og gjelder til
annen bestemmelse foreligger.

Endring vedtatt 23. april 2008
Endring vedtatt 21.mars 2012

SP-sak 31/18
Møtedato 20.03.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Reglement for studentaktivitetene

Bakgrunn for saken
Studentorganisasjonen i Agder (STA) har sett et behov for å revidere reglement for
studentaktivitetene. Dette for å holde reglementet oppdatert på gjeldende plikter STA ser som
hensiktsmessig, samt oppdatere rettigheter som tilbys til studentaktivitetene. Enkelte
elementer som er ført inn er således ikke nye, men har ikke tidligere vært eksplisitt nedskrevet
i reglementet. Vi mener at alle elementer som gjelder for studentaktivitetene skal skrives ned,
slik at reglementet er likt, tydelig og tilgjengelig for alle.
Argumentasjon
Den største endringen STA har gjort i reglement for studentaktivitetene er å fjerne setningen
under paragraf 2.1. Nye medlemskap som sier ”For å kunne bli tatt opp som medlem i STA
skal ikke lignende tilbud eksistere. Det skal alltid vurderes en utvidelse av eksisterende
studentaktiviteter før en søknad om medlemskap behandles”. Slik situasjonen er i dag har
STA mulighet til å avslå en søknad om lignende tilbud eksisterer. Vi mener for det første at
det er vanskelig å gi et objektivt mål på når tilbud er for like eller ulike. For det andre mener
vi at det er Studentparlamentet (SP), og ikke STA-styret, som skal ta stilling om en
studentaktivitet skal bli en del av STA, eller ei.

STA mener videre at denne setningen skal strykes, da alle studentaktiviteter som oppfyller
gjeldende krav skal ha mulighet til å bli en aktivitet under STA. Vi mener at i tilfeller hvor
enkeltmennesker ikke finner tilhørighet til eksisterende tilbud, skal de ha mulighet til å
opprette en egen studentaktivitet som dekker dette behovet. Dette til tross for at
studentaktiviteten kanskje har likheter til aktiviteter som allerede eksisterer. Det er ingenting i
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veien for at STA kan tipse om allerede lignende aktiviteter, men STA skal ikke ta fra
studenter mulighet til å opprette nye studentaktiviteter om de selv ønsker dette.

Videre i reglementet har STA inkludert en setning under paragraf 2.2 Søknad som sier
”Linjeforeninger er unntatt bestemmelsen om å fremlegge liste over alle medlemmer i
søknaden.” Dette er gjeldende praksis i dag, og vi mener derfor det burde skrives inn i
reglementet.
Når det gjelder paragraf 3. Rettigheter har STA tilføyd rettighetene under punkt 9.-11. Dette er
ikke nye rettigheter, men har ikke tidligere vært skrevet inn i reglement for
studentaktivitetene.
I paragraf 4. Plikter har STA valgt å fjerne setningen ”studentaktivitetene skal opprettholde
kontinuitet i antall medlemmer”. STA mener at hva som forstås som kontinuitet er uklart. I
tilfeller hvor en studentaktivitet sitter igjen med få medlemmer, vil STA få tall på dette, samt
kunne følge opp de det gjelder når de leverer aktivitetsrapport til STAs
Organisasjonskonsulent.
Videre har STA valgt å inkludere vedlegg 1 – veiledning og vedlegg 2 – tidslinjer i reglement
for studentaktivitetene. Disse vedleggene har tidligere vært separate vedlegg. STA mener
denne inkluderingen er hensiktsmessig for å opprettholde orden, samt sikre at informasjonen
er lett tilgjengelig for alle. STA har gjort mindre endringer i vedlegg 1 – veiledning, under
punktet ”Måter å utlyse allmøtet på kan være og:” dette for å gjenspeile dagens teknologi og
reelle muligheter som finnes på campus for å utlyse allmøter.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar reglement for studentaktivitetene, med de endringer som
forekommer på møtet.
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Innstilling fra styret
Styret innstiller på forslag til vedtak.

Vedlegg: Reglement for studentaktivitetene

English Summary
STA have done some changes in the rules for the Student Activities. The biggest change is to
make it possible that similar activities can be a member of STA. We want this to take place so
that students that don´t find affiliation to already existing activities can start their own, as long
as they meet today’s qualification to be a member of STA. Therefore we also mean that the
Student Parliament are the one to decide whether an activity is going to be a member of STA,
or not. STA have also included two separate attachments to the document, so that all the
information and rules about student activities is easy to find.

Decision suggestion
The rules for the student activities are passed with the change that might occur during the
meeting.

Attachments: Rules for the student activities

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Reglement for studentaktiviteter
§ 1 Formål med studentaktivitetene
Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker et levende studentmiljø, med bredde og
engasjement blant alle studenter. Hensikten med studentaktiviteter er å skape et godt sosialt
miljø, kontinuitet og mer samarbeid på tvers av studieprogram, institutt og fakultet ved
Universitetet i Agder (UiA).
§ 2 Medlemskap
Studentaktivitetene er en del av STA, og er underlagt organisasjonens vedtekter og reglement.
Studentaktivitetene kan ha moderorganisasjoner. De skal opplyses om at de på ingen måte kan
overstyre STA som organisasjon.
§ 2.1 Nye medlemskap
Studentaktiviteter og linjeforeninger tilknyttet UiA kan søke om medlemskap i STA.
§ 2.2 Søknad
§ 2.2.1 Søknad

om nytt medlemskap skal inneholde det følgende; begrunnelse for medlemskap,
vedtekter, liste over alle medlemmer og liste over styremedlemmer. Medlemslisten skal
inneholde navn og studium til alle medlemmene. For at en ny aktivitet skal kunne søke om
medlemskap i STA, skal den ha minimum 15 semesterregistrerte medlemmer, hvorav
majoriteten tilhører UiA. Styret må bestå av minst 3 stykker, hvorav majoriteten tilhører UiA.
Studentaktiviteter skal være åpne for alle semesterregistrerte studenter tilhørende
Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Studentaktiviteter betegnes som linjeforeninger når de er
tilknyttet et eller flere studie(r), der studentene automatisk blir medlem. Linjeforeninger kan
avgrense medlemskap på bakgrunn av studieretning.
Linjeforeninger er unntatt bestemmelsen om å fremlegge liste over alle medlemmer i
søknaden.
§ 2.2.2 Fristen

for å levere søknad om nytt medlemskap er 4 uker før påfølgende
studentparlamentsmøte. Ved levering av søknad til STA skal nye studentaktiviteter ha innkalt
og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det studiestedet hvor
studentaktiviteten opprettes. Jmf. vedlegg 1 om allmøte.
§ 2.3 Behandling i Studentparlamentet
Studentparlamentet vurderer og godkjenner søknader.
Studentaktiviteter, som søker medlemskap i STA, må holde et innlegg på inntil 5 minutt til
Studentparlamentet der det redegjør for hvorfor de ønsker å bli medlem.
Studentparlamentet har anledning til å stille studentaktiviteten spørsmål, før STA-styret legger
frem sin innstilling. Dersom studentaktiviteten avstår fra å holde et innlegg, vil ikke
Studentparlamentet realitetsbehandle søknaden.
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§ 3 Rettigheter
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende rettigheter:
1. Rett å uttale seg i saker som berører dem
2. Rett å få hjelp av STA i saker som berører dem
3. Mulighet til å låne kontorplass, så lenge det er gjennomførbart og i henhold til
eksisterende husreglement
4. Mulighet til å låne bil, kopimaskin, telefon, kamera og annet utstyr, så lenge det er
praktisk gjennomførbart og i henhold til eget utstyrsreglement
5. Mulighet til å ha posthylle på STA-kontoret
6. Mulighet til stå gratis på stand under studiestarfestivalen, jmf. avtale med SiA
7. Mulighet til å profileres på STA sine nettsider
8. Mulighet til å stå på stand i Vrimlehallen/Gata uten å betale
9. Mulighet til å benytte seg av møterom på campus, på Alibiet og i andre etasje på
Bluebox i henhold til gjeldende husreglement
10. Mulighet til å ta i bruk festlokaler på Alibiet/i Kjelleren i henhold til eksisterende
husreglement
§ 4 Plikter
Som medlem av STA har studentaktivitetene følgende plikter:
1. Ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret
2. Ha egen organisasjonskonto, uavhengig av eventuelle moderorganisasjoner eller andre
tilknyttede organisasjoner
3. Ha egne vedtekter
4. Ha en egen, fast mailkonto tilknyttet til aktiviteten
5. Delta på møter innkalt av STA
6. Levere aktivitetsrapport to ganger i året
7. Holde seg oppdatert på informasjon fra STA, og sørge for at STA har oppdatert
kontaktinformasjon på sittende styre
8. Sjekke posthyllen regelmessig
9. Sørge for at STA til enhver tid har en beskrivelse på norsk og engelsk av
studentaktiviteten, som kan brukes til å informere studentmassen
§ 5 Brudd på reglementet
Brudd på reglementet vil få konsekvenser. Eksempler på konsekvenser kan være erstatning av
utstyr, ekskludering og utestengelse fra STA. Tidslinjer for konsekvenser er beskrevet i
Vedlegg 2 – Tidslinjer.

§ 6 Oppløsing av en studentaktivitet
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En oppløsning av en studentaktivitet skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende
midler skal tilbakeføres fondet for studentsosiale midler, om ikke særskilte krav foreligger.
STA har ansvar for, og refordeler, utstyr, i samråd med SiA.
Sist vedtatt 20.mai 2015
Revidert XX.XX.2018
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Vedlegg 1 – veiledning
Dette dokumentet er ment som en veiledning for hvordan et allmøte kan
innkalles og avholdes.
Det vises til § 2.2 – Søknad, som sier; Ved levering av søknad til STA skal nye
studentaktiviteter ha innkalt og avholdt allmøte for opprettelse. Allmøtet skal avholdes på det
studiestedet hvor studentaktiviteten opprettes
Et allmøte skal være åpent for alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Agder.
Studentaktiviteten bør innkalle til et allmøte senest 14 dager før allmøte skal avholdes.
Innkallingen bør inneholde følgende punkter:
a)
b)
c)
d)

Hvem som innkaller til møtet
Formålet med møtet
Sted og tid for møtet
Saksliste til møtet

Måter å utlyse allmøtet på kan være og:
a) Bruke skjermene på campus
b) Bruke sosiale medier
c) Bruke Uniby-appen
Eksempler på saker som bør behandles:
a)
b)
c)
d)
e)

Konstituering av allmøtet
Valg av ordstyrere/møteleder
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av vedtekter
Valg av styre til aktiviteten

Sist vedtatt 20.mai 2009
Revidert XX.XX.2018
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Vedlegg 2 – tidslinjer
1. Manglende levering av aktivitetsrapport
a) Første gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å levere
aktivitetsrapport.
b) Andre gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs
system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA.
c) Tredje gang en studentaktivitet ikke leverer aktivitetsrapport;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs
system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil
behandles av Studentparlamentet.

2. Manglende deltakelse på møter innkalt av STA
a) Første manglende deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at det er obligatorisk å delta på
møter innkalt av STA.
b) Andre manglende deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått to advarsler i STAs
system, og innkalles deretter til et pliktig møte med STA
c) Tredje manglende deltakelse på møter innkalt av STA;
Studentaktiviteten får en skriftlig advarsel som sier at de har fått tre advarsler i STAs
system, og at det vil bli reist en utestengelsessak mot studentaktiviteten. Saken vil
behandles av Studentparlamentet.

3. Fjerning av advarsler
Om en studentaktivitet har fulgt alle reglement og vedtekter gjennom et studieår uten å ha
fått nye advarsler, blir én advarsel tatt bort.

Vedtatt 20.mai 2009
Redaksjonelle endringer 16.09.09
Endret 23.januar 2010
Endret 13.04.11, med ikrafttredelse 01.08.11
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