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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 29. august 2018, klokken 16.15
Sted: B2-014, Kristiansand
Det blir servering på møtet.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 22.08.18

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

29.august 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 23.05.18 og SP-møtet 30.05.18
SP-sak 53/18 Siden sist
Vedtakssaker
SP-sak 54/18 Endring av møteplan SP - høst 2018
SP-sak 55/18
SP-sak 56/18
SP-sak 57/18

Møteplan SP – våren 2019

Handlingsplan 2018/19
Revidering av politiske dokument –
når og hvor mange?
Diskusjonssaker
SP-sak 58/18 Studentsamskipnaden i Agders
panteordning
SP-sak 59/18 NSOs Prinsipprogram
Orienteringssaker
SP-sak 60/18 Eventuelt

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Pernille K. RistChristensen
Pernille K. RistChristensen
Benedicte Nordlie
Pernille K. Rist –
Christensen

Vedlagt

Olea M. Norset

Vedlagt

Andreas Gravdahl

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 29.08.2018:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 00c/18
SP-sak 00d/18
SP-sak 53/18
SP-sak 54/18
SP-sak 55/18
Pause
SP-sak 56/18
SP-sak 57/18
Pause
SP-sak 58/18
SP-sak 59/18
SP-sak 60/18

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 23.05.18 og 30.05.18
Siden sist
Endring av møteplan SP- høst
2018
Møteplan SP – vår 2019
Handlingsplan 2018/19
Revidering av politiske
dokument- når og hvor mange?
SiAs panteordning
NSOs Prinsipprogram
Eventuelt

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 20.25.

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-16.55
16.55-17.15
17.15-17.25
17.25-18.25
18.25-18.50
18.50-19.00
19.00-19.30
19.30-20.15
20.15-20.25
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
23.05.18
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 23. mai 2018, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Ingrid Larsen Dihle
Severine Jarnes
Thomas Johnsen (fra klokken 17.00)
Joakim Rødland
Kim Richard Henden Klem (permisjon fra klokken 18.00)
Andreas Gravdahl
Victor A. Larsson
Benjamin A. Vraspillai
Henny Kristine S. Gaarder
Kristina Ågedal
Solveig Vik Hofseth
Silje Hansen Overvåg
Pernille K. Rist- Christensen
Ragnar Glendrange

STA-styret:

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

Andre:

Mohammad A. Mohammad, praktikant i STA
Christine Alveberg, UiA-styret
Robin A.R. Moudnib, UiA-styret
Olea M. Norset, Internasjonalt utvalg

Ordstyrere:

Camilla J. Hansen
Anders Johan W. Andersen

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Elena Therese Nyborg
Per Thomas Byrkjedal
Ann-Charlott B. Vik
Nin Ingelin Festvåg
Victoria Østerberg
Thorstein Johannessen
Jacob Leirvik
Julie Eide
Rebekka Ø. Blom
Anders R. Olsen
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Evine Amalie Skoglund
Egil Tveit
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Før møtestart hadde Mohammad en innledning om solidaritet, og viste film og bilder blant
annet fra reisen fra Syria og Hellas.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/18

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Camilla J. Hansen og Anders Johan W. Andersen
Godkjent

SP-sak 00b/18

Opprop
Det var 13 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra
klokken 17.00 var SP 14 stykk tilstede, og fra klokken 18.00 13 stykk.

SP-sak 00c/18

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
STA-styret foreslo at Mohammad og Olea kunne få talerett under
møtet. Dette ble enstemmig vedtatt
Godkjent med en kommentar

SP-sak 00d/18

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 26.04.18
Godkjent

Vedtakssaker
SP-sak 43/18

Styrets årsberetning 2017/18
Forslag til vedtak
Studentparlamentet tar årsberetningen til orientering.
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Enstemmig vedtatt

SP-sak 44/18

Zinasu – avtale
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar å ikke arbeide videre med en samarbeidsavtale med ZINASU, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 40/18

Virkeperiode og forlengelse av RSU

Forslag nr. 1

SP-Sak 40/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Nytt forslag D:
1: Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for representantene i
Studentparlamentet til 30.juni 2019, hvor det avholdes et allmøte for supplering av
representanter og vararepresentanter som mangler så fort som mulig.
2: Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for studenter valgt høsten 2017 til å
representere studentene i UiAs råd, styrer og utvalg frem til 30.juni 2019. I de utvalgene hvor
det skulle mangle representanter er det Studentparlamentet som velger nye representanter så
fort som mulig.
Vedtak
STA-styret innstilte på dette forslaget på
møtet. Det ble vedtatt mot to avholdende
stemmer.

SP-sak 45/18

Prinsipprogram 2018/2019
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Prinsipprogram 2018/2019, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt
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SP-sak 46/18

Resolusjon: Åpen forskning

Forslag nr. 1

SP-Sak 46/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Henny K.S. Gaarder

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Endre første kulepunkt:
* All forskning som skal publiseres, skal publiseres i åpne journaler og tidsskrifter
Vedtak

Falt med tre stemmer

Deretter voterte Studentparlamentet over de resterende kulepunktene hver for seg, alle ble
enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedlagte resolusjonen, med de endringer som
måtte forekomme på møtetVedtatt mot en avholdende stemme

SP-sak 47/18

Politisk uttalelse om bærekraft
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedlagte uttalelse, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
SP-sak 48/18

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
Kai Steffen informerte om sommerfest og valgforsamling uken etter.

Møtet ble avsluttet klokken 19.30.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
30.05.18
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 30. mai 2018, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Ann-Charlott B. Vik
Ingrid L. Dihle
Victoria Østerberg
Severine Jarnes
Thorstein Johannessen
Julie Eide
Rebekka Ø. Blom
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Andreas Gravdahl
Victor A. Larsson
Solveig Vik Hofseth
Evine Amalie Skoglund (permisjon fra klokken 19.00)
Roar F. Skotte
Carl Fredrik Engedal
Pernille K. Rist-Christensen
Ragnar Glendrange
Magnus Mathisen

STA-styret:

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

Andre:

Randi Øverland, UiA
Mohammad A. Mohammad, praktikant i STA
Christine Alveberg, UiA-styret og Valgkomiteen
Robin A.R. Moudnib, UiA-styret
Vararepresentanter i SP
Kandidater
Unikum

Ordstyrere:

Sunniva F. Fekjær
Stephen Seiler

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Elena Therese Nyborg
Per Thomas Byrkjedal
Nin Ingelin Festvåg
Jacob Leirvik
Anders R. Olsen
Joakim Rødland
Henny Kristine S. Gaarder
Kristina Ågedal
Silje Hansen Overvåg
Egil Tveit
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Før møtestart hadde Randi en presentasjon av handlingsplanen for likestilling, inkludering og
mangfold.
Kai Steffen informerte kort om forretningsorden og spurte om det var ok for SP at kandidater
og andre tilhørere fikk talerett. Dette forslaget ble vedtatt mot en stemme.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/18

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Sunniva F. Fekjær og Stephen Seiler
Godkjent

SP-sak 00b/18

Opprop
Det var 17 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Etter
19.00 var det 16 stykk tilstede.

SP-sak 00c/18

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/18

Godkjenning av protokoll
Det var ingen protokoll til godkjenning, da forrige SP-møte var blitt
avholdt uken før.

SP-sak 49/18

Siden sist
Kai Steffen innledet på saken, og gikk gjennom noen av tingene.
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Vedtakssaker
SP-sak 50/18

Valgforsamling

Leder av STA
Benedicte Nordlie
Nestleder i STA
Pernille K. Rist- Christensen
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig i STA
Olea Magdalene Norset
Fagpolitisk ansvarlig i STA
Andreas Gravdahl
Kommunikasjonsansvarlig i STA
Emilie Hesselberg
Fag- og forskningspolitisk utvalg
Kristian B. Bakken
Jacob H. Handegard
Lars Even K. Mathisen
Robin A.R. Moudnib
Læringsmiljøpolitsk utvalg
Anna Espeland Berg
Marielle Baumann Damgård
Thomas Johnson
Victor A. Larsson
Internasjonalt utvalg
Ingrid Dihle
Guro V. Huso
Lars Even K. Mathisen
Ida Marie Norin
Bærekrafts – og miljøpolitisk utvalg
Nin Ingelin Festvåg
Yngvild B. Furunes
Victor A. Larsson
Silje Moen
STAs Valgkomité
Kai Steffen Østensen (leder)
Magnus Mathisen (medlem)
STAs Kontrollkomité
Nin Ingelin Festvåg (leder)
Kristian B. Bakken (medlem)
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Thorstein Johannessen (medlem)
Læringsmiljøutvalget
Faste representanter: Thomas Johnsen, Matias Smørvik og Nora Torvanger
1.varareprsentant: Thea Margritte G. Kristiansen
2.varareprsentant: Cecilie Skaugerud
3.varareprsentant: Evren Unal
Studieutvalget
Faste representanter: Jacob H. Handegard og Yngvild B. Furunes
1.vararepresentant: Kristian B. Bakken
2.vararreprsentant: Jannike S. Halvorsen
Skikkethetsnemda
Faste representanter: Thea Margritte G. Kristiansen og Magnus Mathisen
Likestillings- og inkluderingsutvalget
Fast representant: Thomas Johnsen
1.varareprsentant: Henriette Nielsen
2.varareprsentant: Benjamin Vraspaillai
Velferdstinget i Agder (VT)
Faste representanter: Marielle B. Damgård, Guro V. Huso, Jannicke S. Halvorsen, Thomas
Johnsen, Susanne Sofie Olsen, Evren Unal og Helene Vedal
1.varareprsentant: Benedicte Nordlie
2.varerprsentant: Silje Moen
3.varareprsentant: Benjamin Vraspaillai
4.varareprsentant: Magnus Mathisen
SP-sak 51/18
Forslag nr. 1

Resolusjon: Akademia må arbeide for solidaritet
SP-Sak 51/18

Kapittel:

Side

Linjenummer
Forslagstype
6
Endringsforslag
Forslagsstiller
Magnus Mathisen
Forslag
Endre «innføre» til «vurdere»
Vedtak

Falt med tre stemmer
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedlagt resolusjon, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en stemme
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Orienteringssaker
SP-sak 48/18

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Etter møteslutt ble det delt ut blomster og holdt taler.

Møtet ble avsluttet klokken 21.15.

Siden sist august:
Høringer:
- STA har mottatt en høring NSOs representanter i Universitets- og høyskolerådet, om
lovfesting og finansiering av ekstern, veiledet praksis i helse- og sosialutdanninger.
Denne er sendt til de relevante linjeforeningene Curatus og Prosperitas, for innspill.

Media:
- Styret har vært i Khrono etter valget https://khrono.no/valg-studentvalg-uia/nystudentledelse-i-agder/225537
- Benedicte, Pernille og Olea har vært intervjuet til en artikkel i Khrono angående
seksuell folkeskikk og inkluderende studiestart https://khrono.no/universitetet-iagder-studiestart-agder/seksuell-folkeskikk-pa-agendaen/232370
- Benedicte har vært på Sørlandssendinga i forbindelse med studentboliger
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL01014718/24-07-2018
- Benedicte har vært i Fædrelandsvennen i forbindelse med dobbeltbooking på UiA
https://www.fvn.no/nyheter/i/xRjXRn/-Har-dobbeltbooket-39-av-80-studier
Arrangementer og konferanser:
- Pernille og Benedicte var i Stavanger fra 8-12 juni på overlapp med påtroppende
arbeidsutvalg i StOr og med studentrådet i UH-nett Vest.
- Styret har hatt intern overlapp
- Benedicte, Pernille og Andreas deltok på avspark med NSO på Jessheim
- Fra 14-16 August deltok styret på Arendalsuka, blant annet på foredrag i regi av NSO
og UiA
- Benedicte og Pernille har vært i samrådsmøte med Agder Arbeiderpartis
programkomité for å komme med innspill på hva som må med i det neste
partiprogrammet
Aktivitet:
- Det gamle styret har hatt avslutning, og vi har sagt farvel til vår praksisstudent
Mohammad.
- Benedicte har samarbeidet med kommunikasjonsavdelingen om STAs nye promofilm.
- Nettsiden til STA har vært nede i sommerferien. Emilie har samarbeidet med Lars
Martin i Velferdstinget om å få den opp å gå. Videre har Emilie oppdatert nettsiden,
og startet arbeidet med å forbedre den.
- Pernille og Benedicte har deltatt i prosjektgruppemøter med
Universitetsbystrategien
- Benedicte og Pernille har vært i møte med Studentrådet i Kristiansand, og SiK har
også vært med på møte i formannskapet.
- Styret har kommet seg i gang med sine utvalg i STA, og startet med arbeidet for det
kommende året. Andreas har i forlengelse av dette tatt kontakt med alle
studentrepresentantene i universitetets råd, styrer og utvalg
- Pernille og Olea stod på stand i Grimstad under studiestart, mens Andreas og Irene
stod på stand i Kristiansand
- Styret har deltatt på SiAs årlige middag under studiestart

-

-

Benedicte har gjennomført en rekke taler og appeller under studiestart. Dette
innebærer studiestarttale, appell under mangfoldsmarkeringen og kick-off for
kunstfagstudenter hvor også Andreas deltok
Styret har stått faddervakt i Grimstad under pubræset og pub-til-pub
Pernille, Andreas, Olea og Benedicte har deltatt på Franks frokost 17 august.
STA har hatt post på Stiftens årlige rebusløp.
Pernille, Olea, Andreas og Emilie har deltatt på fargepost på Grimstad Color Run
Benedicte og Pernille har vært i møte med representantene i
Universitetsbystrategien
Styret har hatt møte med ESN-styret.
Benedicte og Pernille har vært på befaring på Randøya
Styret har deltatt under årets Pride Parade under Skeive Sørlandsdager
Pernille har deltatt på møte om Agder Vitenskapelige Studentakademi
Emilie har laget to nye flyere «Hva er STA» og «Hva er SP»
Emilie og Olea ferdigstiller arbeidet med Tillitsvalgthåndboken.
Irene stod på stand under aktivitetenes dag
Irene har vært på møte angående organisasjonens ansvar om GDPR
Olea har startet arbeidet med tillitsvalgte. I den forbindelse har hun hatt møte med
studieavdelingen og kaffemøte med alle fakulteter og Avdeling for lærerutdanningen
Styret har startet samarbeidet med den nyopprettede kontrollkomiteen.
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SP-sak 54/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Pernille Rist-Christensen

Endring av møtedatoer for Studentparlamentet høsten 2018

Bakgrunn for saken
Studentparlamentet vedtok våren 2018 å endre årshjulet til de fleste verv i organisasjonen, og legge
valgene til våren. Dette medfører at de vervene som tidligere har blitt valgt på valgforsamlingen i
november nå skal velges våren 2019. Med bakgrunn i dette er det kun et valg som gjennomføres
høsten 2018, delegasjonen til NSOs landsmøte. I tillegg til dette er det en mulighet for at man må
gjennomføre valg av studentrepresentanter til UiA-styret. Her avventes det svar fra
Kunnskapsdepartementet angående forlengelse av periode.

Argumentasjon
STA-styret ser det lite hensiktsmessig å ha en egen valgforsamling for kun å velge delegasjon til NSOs
landsmøte, og eventuelt UiA-styret. Vi ønsker dermed å avlyse valgforsamlingen 29 november, og
heller velge delegasjon til landsmøtet og eventuelt UiA-styret på det ordinære novembermøtet. Dette
sparer oss ikke bare tid, men også utgifter knyttet til å holde et parlamentsmøte. For å opprettholde
balansen på hvor møtet holdes, foreslår vi at møtet 21. november holdes i Grimstad, i stedet for i
Kristiansand, slik tidligere vedtatt.

Økonomiske konsekvenser
Å avlyse valgforsamlingen sparer organisasjonen utgifter knyttet til å holde møter i
Studentparlamentet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar å avlyse valgforsamlingen 29 november, og å legge møtet 21. november til
Grimstad.

Innstilling fra Styret
STA-styret innstiller på foreslått vedtak.
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English summary
The STA-board suggests cancelling the planned Election Assembly November 29th, as the only offices
elected in November will be the delegation to the Norwegian Student Organizations annual meeting,
and possibly the student representatives to the UiA-board. To cancel the election assembly will save
the organization the costs of holding a meeting in the Student Parliament.
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SP-sak 55/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Pernille Rist-Christensen

Møtedatoer Studentparlamentet våren 2019

Bakgrunn for saken
STA-styret ønsker å foreslå møtedatoer til Studentparlamentets årshjul. Saken kommer som følge av at
vi har utvidet virkeperioden til det sittende Studentparlamentet, og dermed er nødt til å bestemme
møtedatoer for vårsemesteret. I tillegg til de ordinære møtene har styret foreslått å legge
valgforsamlingen i mai til et eget møte, for å redusere tid på Studentparlamentets mai-møte. Derfor
foreslås det seks møter i løpet av våren 2019.

Argumentasjon
Det ønskes å vedta en møteplan for Studentparlamentet våren 2019 for å legge et godt grunnlag for
oppmøte det neste året. Forslag til vedtak skal passe med helligdager og påskeferier, og vil sikre
forutsigbarhet i møtehyppigheten i Studentparlamentet.

Økonomiske konsekvenser
Det tas utgangspunkt i at det budsjetteres med 10 møter i Studentparlamentet i løpet av et kalenderår.
De økonomiske konsekvensene vil ikke gå utover det som normalt brukes på Studentparlamentets
møter.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplan for våren 2019 for Studentparlamentet, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Møtetidspunkt er klokken 16.15, med unntak av valgforsamlingen i mai.
23. januar – Kristiansand
20. februar – Grimstad
20. mars – Kristiansand
24. april – Grimstad
22. mai – Kristiansand (valgforsamling, møtet starter 15.15)
29. mai – Grimstad
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Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på planen som er foreslått.

English Summary
The STA-board wishes to suggest a schedule for meetings in the Student Parliament for the
first semester of 2019. This case comes because of the current Student Parliament having
expanded their period of functioning. In addition to the monthly meetings, it has also been
suggested that the Election Assembly is held at a separate meeting in May.

SP-sak 56/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Handlingsplan 2018/2019

Bakgrunn for saken
Denne saken kommer opp som et resultat av et endret årshjul vedtatt av Studentparlamentet
(SP). Det nye årshjulet sier at handlingsplanen for STA-styret i 2018/2019 skal vedtas på det
første parlamentsmøtet i august. Handlingsplanen er et arbeidsverktøy for styret til å kunne
gjøre gode prioriteringer til hvilke områder vi skal bruke tid og ressurser på, og vil være
gjeldende for styret i 2018/2019.
.
Argumentasjon
Handlingsplanen i sin helhet er et resultat av samarbeid mellom styret for 2017/2018 og det
nåværende styret. Handlingsplanen er et resultat av påbegynt arbeid fra det tidligere styret
som er nødvendig å følge opp, og konkrete handlinger som er et resultat av tidligere
diskusjoner i SP. Det er også punkter i handlingsplanen som er viktig at STA følger opp i lys
av våre samarbeidspartnere både på Universitetet i Agder, Studentsamskipnaden og våre
vertskommuner. Til slutt er noen punkter et resultat av tematikk STA vet kommer til å være i
fokus nasjonalt, og viktig for oss å følge opp lokalt.

Når SP skal diskutere handlingsplanen ber vi dere å være kritisk til forslagene dere ønsker
STA skal jobbe med- og formuleringene av dem, ettersom punktene i handlingsplanen skal
være overkommelige. I tillegg håper STA på en god debatt om SP ønsker å stryke noen
punkter. Som tidligere nevnt er det ulike grunner til at punkter er tatt med i handlingsplanen,
og om vi tar bort et punkt kan det få ringvirkninger både til våre lokale- og nasjonale
samarbeidspartnere.

Side 2

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2018/2019 med de endringer som fremkommer
på møtet.

Innstilling fra Styret
STA-styret innstiller på at saken vedtas

English Summary

The Student Parliament is going to approve the action plan for the board in the Student
Organization 2018/2019.

Handlingsplan for Studentorganisasjonen i Agder 2018/2019
Vedtatt av Studentparlamentet 29.08.2018.
Gjeldende til ny handlingsplan er vedtatt.
Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i
perioden, i tråd med prinsipprogrammet, de politiske dokumentene og interne prosesser i
organisasjonen. Dette legger likevel ikke begrensninger for at det kan jobbes med andre ting
som er hensiktsmessig for Studentorganisasjonen i Agder eller studentene ved Universitetet i
Agder.
POLITIKK
Utdanningskvalitet
•
•
•

STA skal arbeide for flere forelesningssaler, grupperom, leseplasser og andre
fellesarealer for studentene på UiA. Arbeidet med MazeMap og bookingsystem følges
opp og videreutvikles for studenter.
STA arbeider for at det innføres en faglig mentorordning for studenter.
STA skal sørge for at det utarbeides interne retningslinjer for begrunnelser og
sensorveiledninger.

Læringsmiljø
•
•
•
•
•

Arbeide for en nasjonal læringsmiljølov for studenter.
Arbeide for en lokal forskrift på UiA om læringsmiljø for studenter.
STA skal utarbeide et forslag til konkret tiltaksplan mot mobbing og trakassering som
vedtas av universitetet.
STA skal arbeide for en lokal læringsmiljøundersøkelse.
STA skal arbeide for en mer effektiv modell knyttet til tillitsvalgtkurs og
tillitsvalgtsamlinger i samarbeid med fakultetene og Avdeling for lærerutdanning.

Likestilling og mangfold
•
•
•

STA skal arbeide for kjønnsnøytrale toaletter.
STA skal utarbeide en inkluderingskampanje med spesielt fokus på LHBTI+ i
akademia.
STA skal arbeide spesielt for at mennesker med ulike funksjonsevne får
tilretteleggingen på campus de har krav på.

Bærekraft og miljø
•
•

STA skal arbeide for at bærekraftsmålene tas med i universitetets plan for 2019.
STA skal arbeide for flere miljøstasjoner i alle bygg på universitetet.

Internasjonalisering
•
•
•
•
•

Det skal etableres et godt samarbeid som sørger for at internasjonale og norske
studenter deltar i samme faddergrupper.
Det skal etableres faste møteplasser og et godt samarbeid med ESN Agder.
Tillitsvalgtkurs skal også tilbys internasjonale studenter.
STA skal sammen med Studieavdelingen arbeide for at det legges til rette for
aktiviteter for internasjonale studenter i studentmiljøet.
STAs nettside skal også være tilgjengelig på engelsk.

Studentvelferd
•
•
•
•

STA skal aktivt følge opp arbeid med universitetsbystrategi for Grimstad kommune.
STA skal bidra til at Samskipnaden i Agder får bygge studentboliger på Lund torv.
STA skal arbeide for bysykkelordning i universitetsbyene.
STA skal arbeide for at det etableres et legesenter på begge campus.

Organisasjon
STA
•
•
•

STA skal gjennomføre en synlighetskampanje for organisasjonen.
STA skal aktivt fremme studentenes sak i media og delta på arrangementer, kurs og
konferanser hvor det er viktig at studentstemmen blir representert.
STA skal arbeide for at studentpolitikk er i fokus når partiprogrammene til lokalvalget
2019 utvikles.

UiA
•

STA skal arbeide for at det blir valgt rektor på UiA.

SP-sak 57/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Pernille Rist-Christensen

Revidering av politiske dokumenter

Bakgrunn for saken
I følge STAs vedtekter, §12 heter det at «Politiske dokumenter skal hvert år før 31. januar
behandles av Studentparlamentet ...». I og med at vi nå har seks ulike politiske dokumenter,
ser styret det hensiktsmessig å diskutere hva slags betydning som legges i denne vedtekten, da
ordlyden er vag. Slik styret ser det kan den forstås enten som at alle de politiske dokumentene
skal revideres, eller så kan den forstås som at vi selv, fra år til år, kan velge hvilke politiske
dokument som skal revideres, ettersom den ikke eksplisitt står «alle» eller «de politiske
dokumentene».
Revidering av alle de seks dokumentene samtidig er en tidkrevende prosess, og derfor ønsker
styret at Studentparlamentet skal vedta å forstå denne vedtekten som at ikke alle politiske
dokument må opp til revidering samtidig. I utarbeidingen av sakspapirene har
Kontrollkomiteen vært kontaktet, uten at saksbehandler har fått svar.

Argumentasjon
De politiske dokumentene legger føringer for hva STA skal jobbe for og mene.
Erfaringsmessig tar det lang tid for parlamentet å revidere alle seks dokumentene samtidig.
Som en konsekvens av dette kan man risikere at Studentparlamentet ikke diskuterer innholdet
i dokumentene tilstrekkelig, og ikke helt vet hva man vedtar.
Det forslås fra STA-styret at parlamentet reviderer tre og tre dokumenter, annen hvert år.
Ettersom det er flere punkter som går igjen i flere av dokumentene er det mest hensiktsmessig
å revidere de dokumentene som til en viss grad «henger sammen» samtidig, slik at man i
minst mulig grad får perioder med motstridende politikk. Dette kan også forstås som en av
kritikkene mot å dele opp dokumentene, fordi de vanskelig kan sees helt uavhengig av
hverandre. Samtidig vil fremdeles prinsipprogrammet revideres årlig, og vil være siste ord
dersom det er motstridende politikk på noen områder.

Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar at de politiske dokumentene skal revideres på rullering hvert 2. år,
og at følgende dokumenter skal revideres sammen:
•

Politisk dokument for utdanningskvalitet, politisk dokument for læringsmiljø og
internasjonalt politisk dokument

•

Politisk dokument for bærekraft og miljø, politisk dokument for mangfold og
likestilling, og politisk dokument for studentvelferd.

Med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på foreslått vedtak.

English summary
The statutes of the Student Organization of Agder, says that «the political documents are to be
revised before January 31st yearly». We now have six political documents, and the board
finds it necessary to discuss the meaning of this statute. As the board sees it, it can either be
understood to mean that we must revise all six documents, or that we can choose how many
we want to revise. Revising is a time-consuming process, which is why the board wants that
the Student Parliament only revises 3 of the documents at a time.

SP-sak 58/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Olea M. Norset

Studentsamskipnaden i Agders panteordning
Bakgrunn for saken
Saken kommer opp til Studentparlamentet (SP) fordi styret har fått en henvendelse om å
donere panten som Studentsamskipnaden i Agder (Kafé Kampus) får inn, til et veldedig
formål. I dag sender kaféene på begge campuser flaskene til egen leverandør, og får tilbake
summen til egen drift. Pantesummen går dermed tilbake til studentene. Henvendelsen til styret
ble sendt fra Yme, men vi ønsker at SP gjør en generell diskusjon om vi ønsker at panten skal
benyttes til veldedige formål. Ettersom det er Studentsamskipnaden som har ansvaret for
panten, må vi inn i videre diskusjoner med dem dersom SP ønsker å bruke panten fra
Universitetet i Agder (UiA) til veldedige formål.
Argumentasjon
Studentsamskipnaden i Agder rommer flere institusjoner enn UiA, derfor er det panten fra
vårt universitet som i første omgang skal diskuteres å brukes til veldedige formål.
Etter diskusjon med Studentsamskipnaden er det uttalt at panten fra Studentsamskipnaden
ikke utgjør avgjørende store summer. Dette betyr at det ikke er et stort økonomisk tap for
studentene, om SP velger at panteordningen skal endres. Derfor mener styret at det er en
fruktbar diskusjon hvordan pantepengene brukes. Styret mener at summen av pantepengene
som doneres bort, derimot kan utgjøre en betydelig forskjell for formålet/organisasjonens
arbeid. STA-styret og Studentparlamentet har tidligere hatt fokus på å vise solidaritet, og å
donere pengene kan bidra til nettopp dette.
Om SP ikke ønsker at pantepengene doneres, men beholdes i Studentsamskipnaden vil denne
summen gå tilbake til studentene. Dette vil da følge Studentsamskipnadens retningslinjer, som
blant annet sier at overskuddet er med å regulere prisene i studentenes favør.
Styret foreslår at Studentparlamentet debatterer hvordan de ønsker at overskuddet fra
panteordningen skal forvaltes hos Studentsamskipnaden.
Økonomiske konsekvenser
Når SiA selv får tilbake pengene fra flaskepanten går de tilbake til SiA, som igjen går tilbake
til studentene. Det er ikke oppgitt en konkret sum per år, men opplyst om at det ikke er
avgjørende store summer.

English Summary
The STA board have received a request regarding the surplus of the recycled bottles that SiA
receives in their cafés, to charity. The board suggest that the Student Parliament discuss what
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they want SiA to do with this surplus; if it should go back to the students for better prices and
student related activities, or to charity. There are no specific numbers, but it is enlightened
that it is not a considerable amount of money.

SP-sak 59/18
Møtedato 29.08.18
Saksbehandler Andreas Gravdahl

Revidering av NSOs prinsipprogram
Bakgrunn for saken
NSO skal revidere prinsipprogrammet 2016-2019, og ønsker i den forbindelse innspill fra alle
medlemslag. STA er derfor et av medlemsalgene som har fått forespørsel om en bredere
dekning av innspill om hva som ønskes i det det nye prinsipprogrammet.
Prinsipprogramkomiteen (PPK) i NSO skal utarbeide forslag til revidert program, og
presenterer sin innstilling som skal behandles på landsmøtet i 2019.
Argumentasjon
Dette er en gylden mulighet for at studentmassen blir bedre representert i revideringen av
NSOs prinsipprogram. STA-styret ønsker derfor en diskusjon i SP om hvordan parlamentet
ønsker det nye programmet.
Styret har diskutert, der vi blant annet ønsker innslag av mer fri forskning, og bedre vern om
studentene med en ny læringsmiljølov; dagens lovpålagte studentombud har ikke løst alle
problemer studenter står ovenfor. Videre har styret diskutert om bærekraft og miljø burde
være mer synlig i det nye prinsipprogrammet, samt om det bør være mer om institusjoners
konkurransedyktighet nasjonalt og/eller internasjonalt under punktet «Akademia». I tillegg til
innhold burde parlamentet ta stilling til om de overordnede overskriftene i prinsipprogrammet
er de vi ønsker for det framtidige programmet.
NSO ønsker at medlemslangene også skal ta stilling til programmets oppsett, altså om
programmet eksempelvis skal struktureres etter kulepunkter, eller inneholde brødtekst.
Parlamentet burde også diskutere hvor omfattende programmet skal være. Ettersom
prinsipprogram skal være klare og konsise kan ikke NSO arbeide med et prinsipprogram som
er for omfattende, dette betyr at om SP ønsker å legge til tematikk; hva skal ut? NSO er også
interessert i tilbakemeldinger på om prinsipprogrammet skal inneholde spesifikke forslag,
som eksempelvis læringsmiljølov eller studentombud, som sektoren skal arbeide for å oppnå.
Økonomiske konsekvenser
Det følger ingen økonomiske konsekvenser.

Vedlegg
NSOs prinsipprogram 2016-2019

English Summary
The National Union of Students in Norway (NSO) are revising their main platform for 2016
to 2019. NSO wants its member organizations to contribute on new policies for the main
platform, and therefore the Student Organization of Agder (STA) wants the Student
Parliament to participate. This is a good opportunity for the student’s voice of the University
of Agder (UiA) to be heard.
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«Alle skal ha lik rett og
lik tilgang til å ta høyere
utdanning»
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Prinsipprogram
Vedtatt av NSOs landsmøte 2016.
Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er
overordnet øvrige politiske dokumenter i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Studenten og høyere utdanning
Gratisprinsippet og lik rett til utdanning
Offentlig høyere utdanning i Norge skal være gratis. Alle skal ha lik rett og lik tilgang til å ta
høyere utdanning. Det betyr at det må arbeides med å utjevne de ulikheter som hindrer
dette, ved å legge til rette for de individuelle behovene hos den enkelte. For å sikre dette er
positiv særbehandling i noen tilfeller nødvendig for å sikre mangfoldet i akademia.
Det rettslige vernet av studentenes læringsmiljø må styrkes, og staten skal forsikre
studenter mot ulykker og skader på lik linje med arbeidstakere. For å sikre at studentenes
rettigheter og rettsvern ivaretas skal alle studenter ha tilgang til studentombud, som skal
være en uavhengig bistandsperson.
Studentenes velferdstilbud skal skape trygge rammer som gjør alle i stand til å begynne på
og gjennomføre høyere utdanning. Heltidsstudenten skal realiseres. Alle studenter skal ha
en trygg og forutsigbar plass å bo under studieløpet.
Kvalitet i utdanningen
Høyere utdanning skal være av høy kvalitet, internasjonalt orientert, forskningsbasert og
samfunnsrelevant.
Vurdering av studentenes kompetanse skal skje på en rettferdig, faglig begrunnet måte, og
samtidig bidra til økt læring hos studentene.
Studenten skal anerkjennes som en ressurs i akademia, og studentmedvirkningen skal
ivaretas i alle ledd.
For å oppnå en økt kvalitet i høyere utdanning må pedagogisk kompetanse vektes likt som
faglig kompetanse ved vitenskapelige tilsetninger. Dette bør gjenspeiles i utformingen av
nasjonal karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte.
Internasjonalisering
Høyere utdanning skal være en arena for tilgjengeliggjøring og internasjonalisering av
utdanning, kunnskap og kultur.
Internasjonalisering skal sees på som en ressurs for utdanningsinstitusjonene, og må
vektlegges både finansielt og administrativt.
Den enkelte institusjon må legge til rette for at internasjonale studenter og forskere blir
inkludert og integrert i institusjonsfelleskapet.
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Norsk studentorganisasjon
Dannelse i utdanningen
Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gjøre studentene til kritisk
tenkende individer som kan delta i og reflektere over samfunnet, både som personer og
som yrkesutøvere.
Studentene er en del av og en ressurs for det akademiske fellesskapet, og har derfor rett og
plikt til å ta ansvar for akademias utvikling.
Solidaritet
Studenters rett til trygghet, akademisk frihet, demokratiske rettigheter, samt utdanning, er
verdensomfattende og skal ivaretas. I situasjoner der studenters rettigheter innskrenkes
eller trues skal Norsk studentorganisasjon være en solidarisk bidragsyter som en del av den
internasjonale studentbevegelsen.

Akademia
Akademias samfunnsansvar
Utdanning, forskning og innovasjon har stor samfunnsmessig verdi. Derfor har akademia et
samfunnsansvar. Dette er viktig for hvordan vi bygger opp og videreutvikler samfunnet.
Derfor må akademia kunne svare på utfordringene menneskene står overfor, både
nasjonalt og globalt. For å sikre gjennomsiktighet og høyest mulig samfunnsmessig verdi,
må all offentlig finansiert forskning publiseres i åpne kanaler og være tilgjengelig for alle.
Akademias samfunnsansvar gjelder også overfor det internasjonale samfunnet ved å
inkludere spesielt utsatte mennesker i utdanningssystemet.
Akademisk frihet
Akademisk frihet er en viktig grunnstein i akademia. Denne friheten omfatter blant annet
ytringsfrihet, rettigheter tilknyttet eget arbeid, og retten til å velge tema, metode, kilder og
konklusjoner.
Institusjonenes autonomi
Institusjonens akademiske autonomi er viktig for å bygge opp om den frie, kritiske
forskningen og utdanningen. Den frie forskningen og utdanningen er verdifull for samfunnet
gjennom kontinuerlig å utvikle samfunnet og kritisk vurdere samfunnets organer.
Samtidig som den enkelte forsker skal ha akademisk frihet, så er forskning og utdanning
avhengig av finansiering. Denne finansieringen må imidlertid ikke komme fra uetisk eller
miljøfiendtlig virksomhet.
Hver enkelt institusjon bør kunne prioritere områder som de ønsker å satse på gjennom
sine strategier. For å sikre bredde i forskningen må det allikevel være nok frie midler og
stillinger til at en betydelig andel forskere har mulighet til å forske på områder som ikke er
innenfor disse satsingene.
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Høyere utdanning i Norge finansieres gjennom offentlige midler og tilbys gratis av offentlige
utdanningsinstitusjoner. Private institusjoner kan supplere det offentlige tilbudet og skal
underordnes samme kravene som offentlige institusjoner. Private institusjoner kan
delfinansieres av det offentlige, så lenge de ikke tar utbytte.
Mangfold i akademia
Like muligheter er viktig for å skape mangfold i utdanning og forskning. Et mangfold av
studenter og forskere gir merverdi i form av at mennesker med ulik bakgrunn og erfaring
har ulike tankesett. Derfor skal utdanning være tilgjengelig for alle. Rekrutteringen til
akademia bør ha de nødvendige tilpasninger for å ivareta dette mangfoldet.
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