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Innkalling til møte i Studentparlamentet  

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 20.mars 2019, klokken 16.15  

Sted: Lilletunstova, Kristiansand   

 

Det blir servering på møtet, samt litt frukt og noe godt utover kvelden.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 13.03.19  



 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      20.mars 2019 

Sted:             Lilletunstova, Kristiansand     

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere Benedicte Nordlie  Muntlig på møte  

SP-sak 00b/19 Opprop Irene Bredal Muntlig på møte   

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 23.01.19 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 12/19 Siden sist Benedicte Nordlie Vedlagt/muntlig 

på møtet 

Vedtakssaker 

SP-sak 13/19 Godkjenning av regnskap 2018 Benedicte Nordlie Vedlagt  

SP-sak 14/19 STAs Vedtekter Benedicte Nordlie og 

Pernille K. Rist- 

Christensen 

Vedlagt  
 

SP-sak 15/19 STAs Valgreglement  Benedicte Nordlie og 

Olea M. Norset 

Vedlagt    

SP-sak 16/19 STAs Stillingsbeskrivelser Benedicte Nordlie Vedlagt  

SP-sak 17/19 STAs Økonomireglement  Andreas Gravdahl og 

Emilie Hesselberg 

Vedlagt   

Diskusjonssaker 

Orienteringssaker 

SP-sak 19/19 Eventuelt   Muntlig på møte  

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.  

 

 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 20.03.2019: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt 
SP-sak 00a/19                               Valg av ordstyrere                           16.15-16.20 
SP-sak 00b/19 
SP-sak 00c/19                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.20-16.25 
16.25-16.30 

SP-sak 00d/19                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 23.01.19       

16.30-16.35 

SP-sak 12/19                      Siden sist 16.35-16.45 
SP-sak 13/19  
SP-sak 14/19 
 
Pause 
 
 
 
SP-sak 15/19 
Pause 
SP-sak 16/19 
SP-sak 17/19 
SP-sak 18/19 
 

Godkjenning av regnskap 2018 
STAs vedtekter  
 
Det settes av 15 min til en 
pause i vedtektsbehandlingen, 
der ordstyrerne ser at det 
passer.  
STAs Valgreglement 
 
STAs Stillingsbeskrivelser 
STAs Økonomireglement 
Eventuelt 
 

16.45-16.55 
16.55-19.25 
 
 
 
 
 
19.25-20.55 
20.55-21.10 
21.10-22.10 
22.10-23.10 
23.10-23.20 
 
 

   
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 23.35. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til 
møtekritikk.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  23.01.19 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 23.januar 2019, klokken 16.15 

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Nin Ingelin Festvåg 

Ingrid Dihle Larsen 

Victoria Østerberg  

Thomas Johnsen 

Rolf Bjarne Larsen   

Randi B. Jensen 

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske  

Terese Birkeland  

Benjamin A. Vraspillai  

Kristina Ågedal  

Evine Amalie Skoglund  

Roar F. Skotte  

Ragnar Glendrange (fra 16.30) 

Christoffer H. Paulshus (permisjon fra klokken 18.00)  

 

 

Benedicte Nordlie  

Andreas Gravdahl  

Emilie Hesselberg  

Olea Magdalene Norset  

 

 

Kevin Benjamin Z. Adriaansen, prosjektleder UiA  

Jacob H. Handegard, styreleder SiA  

Roy Skjæveland, Arbeidsutvalget til VT  

Arlene Henneli, Arbeidsutvalget til VT  

Kristian B. Bakken, STAs Kontrollkomité  

Mohammad A. Mohammad, praktikant i STA 

Koit Stjerngaard, suppleringskandidat   

Unikum  

 

Christine Alveberg  

Robin A.R. Moudnib 

 

Irene Bredal 

 

Per Thomas Byrkjedal  

Emil Henningsmoen  

Julie Eide 

Anders R. Olsen  

Joakim Rødland 

Kamilla Maria Ommundsen  

Victor Andrè Larsson  

Carl Fredrik Engedal  

Egil Tveit  

Magnus Mathisen  
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/19 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Christine Alveberg og Robin A.R. Moudnib 

   

  Godkjent  

                                

                                                   

SP-sak 00b/19 Opprop 

    

  Det var 13 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra  

            16.30 var det 14 stykk tilstede, før man ble 13 igjen fra klokken 18.00.  

 

 

SP-sak 00c/19 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Det ble meldt inn tre saker til eventuelt. Disse omhandlet det følgende: 

• Bruk av resolusjoner  

• Rektorvalg 

• LMU  

 

                                   Godkjent med tre kommentarer   

                      

Dagsorden  

Det ble behandlet en permisjonssøknad fra Christoffer, som ønsker å 

forlate møtet klokken 18.00. Dette var ok.  

Godkjent  

 

SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SP-møte 21.11.18 

    

                                    Godkjent  

 
SP-sak 01/19   Siden sist  

    

                                    Benedicte informerte om siden sist. Robin informerte fra møte i UiA- 

                                    styret som fant sted samme dag.  

 
 

SP-sak 06/19   Notice of attendance (NoA) 

                                           SP diskuterte NoA etter ønsker fra UiA. Prosjektleder Kevin Benjamin  

                                    Z. Adriaansen var til stede for å svare på spørsmål. 
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Vedtakssaker 

 

SP-sak 02/19             STAs politiske dokument  
 

                                   Forslag til vedtak      

  

• Studentparlamentet vedtar kritikk av STA-styret for manglende 

oppfølging av vedtektene, og STA-styret ser videre på rutiner for å 

forhindre at dette skjer i fremtiden 

• Studentparlamentet vedtar at STA-styret kan ta opp de politiske 

dokumentene på SP-møtet i april 2019.  

 

                                  Det første punktet ble vedtatt mot en stemme, det andre punktet ble 

                                  enstemmig vedtatt.  

 

 

SP-sak 03/19   Resolusjon: Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i 

                                   helse-, sosial- og lærerutdanningene ved UiA  
 

                                   Forslag til vedtak      

                                     

                                   Studentparlamentet vedtar resolusjonen, «Kompetanse om  

                                   kjønns- og seksualitetsmangfold i helse-, sosial- og lærerutdanningene 

                                   ved UiA», med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                   Vedtatt mot en stemme og to avholdende   

 

  

SP-sak 04/19   SP og digitalt system for engasjement, våren 2019   

                                       

                                    Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet vedtar at systemet trer i kraft fra 24.01.19,  

                                  med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt    

 

 

SP-sak 05/19            Godkjenning av supplering    

                                    

                                  Forslag til vedtak      

 

                                  Studentparlamentet godkjenner suppleringen av Rino Håland og Victor  

                                  Backe til STAs fagpolitiske utvalg.  

 

 

                                  Enstemmig vedtatt   
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Diskusjonssaker 
 

SP-sak 07/19             Innspill til SiAs styreleder     

 

                                    Jacob H. Handegard, ny styreleder i SiA, var på møtet og fikk innspill  

                                    til hvilke velferdspolitiske saker SiA skal ha fokus på i 2019, samt  

                                    hvordan SiA og STA kan styrke sitt samarbeid.    

 

SP-sak 08/19             Tiltaksplan mot mobbing og trakassering      

 

                                    Studentparlamentet diskuterte og kom med forslag til førsteutkastet 

                                    til lokal tiltaksplan mot mobbing og trakassering.  

 

SP-sak 09/19             Samarbeid mellom STA, SiA og VT      

 

                                    Studentparlamentet diskuterte samarbeidet mellom STA, SiA og VT, 

                                    og diskuterte blant annet ansvaret for velferdspolitikk og det å være  

                                    paraplyorganisasjon for studentaktivitetene.   

 

 

Orienteringssaker 
 

 

SP-sak 10/19             Budsjett 2019 

 

Benedicte informerte SP om at STA hadde fått tildelt mer midler fra 

UiA enn budsjettert for, og man kom av den grunn til å betale midler 

tilbake til det studentsosiale fondet.  

 

 

SP-sak 11/19             Eventuelt 

 

Victoria hadde to saker til eventuelt. Den første gjaldt resolusjoner og 

bruken av disse. Den andre omhandlet rektorvalg og viktigheten av å 

spre ordet om dette.  

 

Thomas hadde en sak som gjaldt LMU, og bøtlegging av forsinket 

sensur. Det ble tatt en prøvevotering som sa at SP mente det var viktig å 

ta opp en slik sak på et senere møte.  

 

Roar hadde en sak som gjaldt tilgang til akademiske tidsskrifter på 

biblioteket, og at man vil miste tilgangen til ganske mange av disse.  

 

Terese hadde et spørsmål som gjaldt om det var noen engelskspråklige i 

SP. Om så, burde sakspapirene på engelsk bli mer utfyllende.  

 

Møtet ble avsluttet klokken 19.15. 

 



Siden sist februar  

I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid 

siden forrige SP-møte.  

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 STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret. 

 

Høringer: 

Styret har svart på høring om Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-

2020 

 

Media 

Emilie har holdt presset oppe på nettsiden for å promotere de arrangementene STA er en del 

av og rektorvalget.  

Mohammad har gitt bidrag til Unikum, hvor han skriver om viktigheten av frivillighet  

Benedicte har blitt intervjuet av Unikum i forbindelse med suppleringen til SP 

Benedicte har sammen med Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på Vestlandet 

skrevet en artikkel om viktigheten av studenttilknytning til arbeidslivet  

  

Arrangement og konferanser:  

Styret gjennomførte Siris gode hjelpere sammen med UiA og UGA 

Styret gjennomførte rektordebatt sammen med hovedsammenslutningene på UiA 

Pernille dro på bærekraftskonferanse i Bergen sammen med Silje fra Bærekrafts- og 

miljøpolitisk utvalg. 

Emilie, Andreas og Benedicte deltok på Studentkonferanse i Bergen, sammen med 7 andre 

delegater på UiA 

Emilie har deltatt på kurs i infografikk i Bergen 

 

Pernille har deltatt på SAIHs landsrådsmøte 

 

Olea og Benedicte har vært i Warszawa på konferanse om framtidig læring, med rektoratet på 

UiA  

 

Benedicte har vært i Birmingham med Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på 

Vestlandet, for å lære mer om praksis.  



Aktivitet: 

Styret gjennomførte en intern nyttårsmiddag, da vi ikke hadde avslutning internt før jul  

Styret har gjennomført en dag hvor man har redigert styringsdokumentene til mars-møtet  

Styret stod på stand under Engasjer-deg-dagen 

Møtene med Landsmøtedelegasjon til NSO er i gang, hvor Pernille er valgt til leder av 

delegasjonen.  

Irene og Benedicte avholdt oppstartsmøte med de supplerte SP-medlemmene 

Irene og Benedicte var på valgmøte med UiA for å avklare dato og frister for studentvalget 

2019  

Emilie har deltatt på møte med kommunikasjonsavdelingen ved UiA, der UiAs nye grafiske 

profil ble diskutert. 

 

Emilie har hatt møte med webdesigner Adam angående videre drift av den nye nettsiden, og 

blant annet tatt back up av både ny og gammel nettside. 

 

Olea har gjennomført formøte med studentrepresentanter i LMU og deltatt på LMU-møte.  

 

Pernille har deltatt på utdelingen av Studentenes fredspris i Trondheim  

 

Andreas har holdt foredrag for de tillitsvalgte i ORG-123 sammen med Universitetsdirektør 

Seunn 

 

Olea og Benedicte er i gang med å se på en mer effektiv tillitsvalgtsordning på UiA, sammen 

med Studieavdelingen.  

 

Andreas og Benedicte har deltatt på brukergruppemøte for utviklingen av mellombygget.  

 

Benedicte har deltatt på møte med ordfører og rådmann i Kristiansand for å diskutere 

studentboligene på Lund Torv. Møtet ble avholdt sammen med UiA og SiA 

 

Benedicte jobber sammen med Studentrådet i Kristiansand (SiK) og de øvrige studentrådene i 

kommunene for å kartlegge hvordan de er strukturer. Dette for å gi innspill til Kristiansand 

kommune. 

 

Pernille og Benedicte jobber med SP-sak om fraværsreglement og kartlegger hva resten av 

høyskolene og universitetet gjør i denne sammenheng.  

 

 

 

 

 

 



Siden sist fra universitetsstyremedlemmene 
Av Robin Moudnib og Christine Alveberg 

 

Forrige styremøte ble avholdt 23.01.19, som vi redegjorde for muntlig samme dag for SP.  

I tillegg deltok Robin på et seminar 08-10.02 på UiB og NHH sammen med andre studenter i 

universitetsstyrer, hvor temaet var bærekraft som en videreføring av bærekraftskonferansen som 

fant sted samme uke i Bergen.  

Der hadde vi innledere som tok for seg blant annet at bærekraft er mer enn bare klima (samtidig som 

flyreiser er et høyt omdiskutert tema i UH-sektoren da vi har et høyt antall reiser) og potensielle 

løsninger på dette (klimakvote, et «fond» man kan betale inn til når man reiser som går tilbake til 

klimaforskning og/eller bistand, kjøp av treplanter for å binde Co2, virtuelle konferanser hvor hver 

institusjon har et eget innlegg på stream til de andre).  

Vi hadde også en økt om teamarbeid fra prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid ved NHH, og 

forskningen der kan virkelig anbefales (Google: «smart start nhh» så er det PDF’en som er tredje 

resultat). Robin vil forsøke å gi en kort oppsummering av essensen i SP-møtet.  

Avslutningsvis hadde vi presentasjon om Agenda 2030 og Utdanning 2030. Dessverre ble den ene 

innlederen syk, men vi fikk en erstatter som hadde vært i prosjektgruppen til bærekraftskonferansen.  

Neste møtet avholdes 13.03.19. 

 

Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:  

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 

 

 

 

 

Siden sist mars   

I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. 

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 STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret. 

 

Høringer: 

STA har mottatt høring om Områderegulering ved Lund Torv 

 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret


Media: 

Emilie var på Dagsrevyen sammen med medstudenter i forbindelse med offentliggjøring av 

tallene fra Studiebarometeret. Vinklingen gikk på den brå overgangen fra VGS til høyere 

utdanning. 

Medlemmer i BMPU, Silje Moen og Nin Ingelin Festvåg, har skrevet artikkel i Khrono med 

oppfordring til studentdemokratier til å delta på klimastreik: https://khrono.no/greta-thunberg-

klima-klimaendring/hva-er-vitsen-med-utdanning-nar-kloden-dor/265276 

 

Benedicte har skrevet en artikkel i Khrono, et motsvar mot Blindheims ni ubehagelige 

sannheter: https://khrono.no/benedicte-nordlie-blindheim-nordlie/sannheter-som-er-utgatt-pa-

dato/263669  

 

Arrangement og konferanser:  

STA-styret deltok på CB-kjelleren 

Emilie og Andreas holdt foredrag under Åpen dag med tittelen «Livet rundt studiene». 

Emilie, Benedicte og Pernille deltok på Norge på Nytt-konferansen. 

Emilie og Andreas deltok på frokostmøte i Kilden der tema var den språklige balansegangen 

mellom norsk og engelsk i akademia. 

Andreas har deltatt på SFU-nettverkssamling med MatRIC i Bergen. 

Olea deltok på «Lykkepromille» i Oslo sammen med Fadderstyrene og Studiestartteamet for å 

lære mer om hvordan man skal promotere og legge til rette for rusfrie arrangement på en god 

og attraktiv måte. 

Olea, sammen med Anne i LMPU, på konferanse om universell utforming i høyere utdanning 

i Dublin for å heve kompetansen i STA på dette området. 

Olea deltok sammen med Benedicte og VT-leder på et åpent folkemøte om områderegulering 

av Lund Torv. 

Olea og Pernille var innleggsholdere på Studiedagen 12.mars der de presenterte STAs arbeid 

pr i dag for en forsamling av Studieadministrasjonen, samt Digitaliseringsminister. 

 Pernille har deltatt på formøte og innspillsmøte i Bergen om revideringen av Universitets- og 

høyskoleloven 

Pernille og Yngvild (fra BMPU) har deltatt på høringskonferanse om Regionplan Agder 2030 

og innspillsseminar om Veikart for bedre levekår i regi av fylkeskommunen  

 

Aktivitet: 

STA-styret har revidert STAs styringsdokumenter 

Irene og Pernille var på dialogmøte i Grimstad 

https://khrono.no/greta-thunberg-klima-klimaendring/hva-er-vitsen-med-utdanning-nar-kloden-dor/265276
https://khrono.no/greta-thunberg-klima-klimaendring/hva-er-vitsen-med-utdanning-nar-kloden-dor/265276
https://khrono.no/greta-thunberg-klima-klimaendring/hva-er-vitsen-med-utdanning-nar-kloden-dor/265276
https://khrono.no/greta-thunberg-klima-klimaendring/hva-er-vitsen-med-utdanning-nar-kloden-dor/265276
https://khrono.no/benedicte-nordlie-blindheim-nordlie/sannheter-som-er-utgatt-pa-dato/263669
https://khrono.no/benedicte-nordlie-blindheim-nordlie/sannheter-som-er-utgatt-pa-dato/263669
https://khrono.no/benedicte-nordlie-blindheim-nordlie/sannheter-som-er-utgatt-pa-dato/263669
https://khrono.no/benedicte-nordlie-blindheim-nordlie/sannheter-som-er-utgatt-pa-dato/263669


Irene og Benedicte hadde møte med Alibi-styret om hvordan booking av Alibiet 

gjennomføres 

 Irene og Benedicte var på møte med studentaktivitetene i kjelleren på Bluebox og SiA-kultur 

Emilie har deltatt i møte med kommunikasjonsavdelingen om UiAs profileringsartikler 

Emilie har vært på møte med Kommunikasjonsavdelingen om grafisk materiale til 

studentvalget 2019  

Emilie, Pernille og Benedicte har utarbeidet promoteringsplan for Studentvalget 2019 

Emilie har startet arbeidet med «Valgfilmen 2019» 

Benedicte deltok på møte med UiA for å diskutere bruk av virkemidler under Studentvalget 

2019 

Olea har holdt oppsamlingskurs for studenttillitsvalgte ved UiA. Dette ble holdt på tvers av 

fakultet/LU og campus 

Andreas har deltatt på samling i Oslo med Fag- og forskningspolitisk komité i NSO.  

Benedicte og Pernille har hatt møte med Studentombudet angående hans årsrapport 

 

Benedicte og Pernille har deltatt på LM-delegasjonens formøter, og deltatt på det nasjonale 

formøtet til NSO. 

 

Benedicte, Pernille og Yngvild (fra BMPU) har deltatt på møte om miljøstasjoner på campus  

 

Benedicte har deltatt på samarbeidsrådet, med UiA og de andre institusjonene i Kristiansand 

Benedicte har deltatt på møter med VT og SiA for å diskutere samarbeidsavtale mellom VT 

og SiA og VT og STA 

Benedicte har deltatt på møte med Iselin Nybø ved UiA, for å diskutere studentmobilitet i 

høyere utdanning 

Benedicte har deltatt på møte med Kristiansand kommune om Studentrådet i Kristiansand. 

 

Annet: 

Styret ønsker å informere SP om følgende frister til Studentvalget 2019 

- 14.mars: Utlysning av valg til Studentparlamentet, fakultetsstyret og avdelingsstyret 

- 3.april: Utlysning av valg til Universitetets råd, styrer og utvalg (RSU-valg) 

- 5.april: Frist for å stille som kandidat til Studentparlamentet, fakultetsstyret og 

avdelingsstyret 

- 25.april – 3.mai: Stemmeperiode for Studentparlamentet og fakultetsstyret  

• 25 april: stor valgdag i Kristiansand (venter bekreftet) 

• 30. april: stor valgdag i Grimstad (Venter bekreftet) 



- 8.mai: Frist for å stille til RSU, for å bli intervjuet av STAs Valgkomite (kandidater 

kan stille helt frem til valget avholdes, men etter 8.mai vil de ikke bli intervjuet av 

Valgkomiteen).  

- 22.mai: Valgforsamling 

 

Styret oppfordrer SP til å delta på stand, og å spre ordet i sine studentgrupper at det er valgtid. 

Vi tar gjerne imot ferdigskrevne artikler om valget som vi kan poste på nettsiden vår, for å 

holde trykke oppe i hele valgperioden frem til Valgforsamling 22.mai. 
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SP-sak 13/19 

Møtedato 20.03.19 

Saksbehandler Benedicte Nordlie  

 

Godkjenning av regnskap 2018  

 

Bakgrunn for saken 

I henhold til STAs økonomireglement legges årsregnskapet for 2018 frem for godkjenning av 

Studentparlamentet.  

I tråd med samme reglement har revisor Erlend Falck kontrollert at regnskapet er utført i 

samsvar med god regnskapsskikk. Hans revisorberetning ligger vedlagt.  

Argumentasjon 

Driftsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kroner 28 956. Det har vært et ønske fra 

revisor at Studentparlamentet informeres om de følgende tingene.  

Som informert om tidligere skiftet STA bank fra Nordea til Sparebanken Sør i mai 2018, og i 

den forbindelse ble det opprettet flere nye kontoer, blant annet kontoer for avsetning drift og 

lønn, skattetrekkskonto og årsslutt.  Disse kontoene er ikke med i regnskapet for 2018, da 

regnskapssystemet er for gammelt og utdatert til å legge inn nye kontoer. Etter samtale med 

revisor, ble det av den grunn periodisert kroner 46 470 som kortsiktig gjeld i balansen, slik at 

regnskapslinjen «bank» samsvarer med årsoppgaven fra banken. 

Fra og med 01.01.19 brukes Fiken regnskapssystem og alle kontoene ligger inne.  

Da årsregnskapet var avstemt, ble det oppdaget en differanse på kroner 4207,40 mellom 

regnskapsprogram og årsoppgaven fra banken. Regnskapet ble av den grunn gjennomgått to 

ganger ved sjekk av alle billagene, men alle disse var i samsvar med bankutskriftene. Av den 

grunn ble summen, i samsvar, med revisor, bilagsført i desember.  

Spørsmål knyttet til regnskapet kan rettes til saksbehandler på staleder@uia.no eller 

38142175. Det settes stor pris på at detaljerte spørsmål rettes i forkant av møtet, da det gjør 

det lettere å gi grundige svar.  

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak 

 

1. Studentparlamentet godkjenner regnskapet for 2018 

 

2. Studentparlamentet vedtar at kroner 28 956 tilbakebetales det studentsosiale fondet til 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  

mailto:staleder@uia.no
mailto:staleder@uia.no
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Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Vedlegg 1: Budsjett og regnskap 2018 

Vedlegg 2: Resultatregnskap 2018 

Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2018 

 

English Summary 

According to STA`s Economy regulations, the Student Parliament shall approve the balance 

sheet for 2018. To ensure that the balance sheet has been conducted according to generally 

accepted practices (GAAP), it has been approved by an auditor.   



Kontonr Kontonavn Kontotype Budsjett Regnskap 

3400 Driftsstøtte fra SiA Inntekt 0 -78 360,00

3440 Rammetilskudd fra UiA Inntekt -550 860,00 -476 823,00

5000 Lønn til ansatte Utgift 0 75 000,00

6800 Kontor, programvare o.l. Utgift 35 100,00 30 378,20

6840 Aviser og tidskrifter Utgift 7 700,00 7 698,00

6860 Møte, kurs o.l - RSU Utgift 197 000,00 161 055,20

6861 Møte,bevertning o.l - STA-styret Utgift 50 000,00 48 244,80

6890 Intern kompetanseheving og HMS Utgift 20 000,00 19 656,37

6900 Teambuilding og sosialt STA-styret Utgift 15 000,00 10 140,03

7000 STA-Bilen Utgift 23 000,00 20 090,54

7100 Reisekostnader, RSU Utgift 62 000,00 22 718,91

7120 Reisekostnader, STA-styret Utgift 60 000,00 66 967,82

7320 Profileringskostnad Utgift 61 500,00 42 729,72

7430 Gaver Utgift 3 500,00 4 130,30

7500 Forsikringspremie Utgift 14 500,00 14 061,00

7770 Bankgebyr Utgift 1 560,00 3 355,84











SP-sak 14/19 

Møtedato 20.03.19 

Saksbehandler Benedicte Nordlie og Pernille Rist-Christensen 

 

Vedtektsendringer i STA 

Bakgrunn for saken 

Vedtektenes paragraf 6, under kapittel 3, regulerer når og hvordan vedtektene skal løftes til 

behandling. Hvert år før 31. mars skal Studentparlamentet behandle STAs vedtekter. Årsaken 

til at vedtektene skal opp til behandling hvert år er at det er det øverste styringsdokumentet, 

og er bindende for alle ledd i organisasjonen. Studentparlamentet kan ikke overgå egne 

vedtekter – utenom vedtektsmøtet som skal avholdes i mars. Det er derfor naturlig at hvert 

Studentparlament som velges skal få gjøre sine vurderinger og eventuelle endringer av 

vedtektene. 

Det står følgende i paragraf 5:  

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 har kommet inn.  

Det betyr at forslagene som ligger vedlagt er sendt til STA-styret to uker før møtet blir 

avhold, og at Studentparlamentet må vedta endringene med 2/3 flertall. Det er å beregne som 

den strengeste avstemmingsmåten 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. Disse er blitt sendt 

på forslagsark.  



Når Studentparlamentet skal diskutere vedtektene, skal det gjøres med utgangspunkt i de 

gjeldende vedtektene, som ligger lenket til i slutten av sakspapiret. Det betyr at 

Studentparlamentet aktivt må stemme inn nye forslag for at de skal bli gjeldende. STA-styret 

foreslår i alle andre behandlinger av styringsdokumenter å legge styrets forslag til grunn, men 

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 valgordning og navneendring vil Studentparlamentet få 

tilbake igjen for å lande 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 

I dette sakspapiret vil ikke STA-styret begrunne alle sine forslag, da dette gjøres i det enkelte 

forslagsarket. STA-styret ønsker allikevel å trekke frem noen endringer.  

• Prinsipprogram: Prinsipprogrammet foreslås å vedtas for perioder på to år. Dette er 

fordi prinsippene bør være såpass overordnet og forankret at de kan være gjeldende 

over en lengre periode. Det foreligger to omforente forslag fra STA-styret som angår 

endring av hvor ofte prinsipprogrammet skal behandles. Dette er for å oppklare ønsket 

vedtak, og for å gi Studentparlamentet mulighet for å stemme over å behandle 

dokumentet hvert eller annethvert år, men samtidig få mulighet til å endre 

formuleringen på den opprinnelige teksten.  

 

• Politiske dokumenter: Politiske dokumenter foreslås å tas opp senest hvert tredje år. 

Årsaken til dette er at det i dagens vedtekter ikke er spesifisert hvor ofte politiske 

dokumenter skal revideres, og paragrafen kan enten tolkes til at alle 6 politiske 

dokumenter må opp til revidering hvert år, eller til at det kan velges hvor ofte 

dokumentene skal revideres, uten at det ligger noen krav om hvor ofte dette må skje. 

STA-styret ser behov for å gjøre paragrafen mindre åpen for tolkning. 

 

Det er tidskrevende å revidere 6 dokumenter i ett møte. For å sikre at dokumenter blir 

tatt opp jevnlig er det foreslått at de senest skal opp hvert tredje år, samtidig som 

formuleringen åpner for at dokumentene kan tas opp oftere også. Det er også foreslått 



at dokumentene må revideres innen 31. april istedenfor 31. januar, slik at utvalgene får 

tid til å sette seg inn i politikken, og utforme et godt forslag til nytt dokument.  

 

• Valgordning: STA-styret foreslår å endre overskriften på paragraf 16 fra 

«Sammensetning» til «Valgordning for Studentparlamentet», samt flytte en del tekst 

under denne paragrafen til en ny paragraf om plikter og rettigheter. Dette er fordi 

paragrafen fremstår uryddig og usammenhengende slik den foreligger nå, samtidig 

som teksten er mer naturlig under den nye overskriften. Teksten som slettes vil 

komme tilbake som tilleggsforslag under ny paragraf, uten endring av innhold, endring 

av innhold vil komme i egne forslag.  

 

Det har kommet inn to forslag om å endre valgordning i Studentparlamentet, ett i form 

av en hybridmodell hvor hvert fakultet vil være representert med én representant, og 

ett i form av rent listevalg. STA-styret har enstemmig avvist forslaget om rent 

listevalg, og flertallet har også avvist hybridmodellen. STA-styret ser ikke at listevalg 

automatisk løser problemene tilknyttet engasjement, og er bekymret for at det kan bli 

høyere terskel for den jevne student å engasjere seg. I tillegg jobber styret i år veldig 

strategisk med promotering av valget, og ønsker å se resultatene av dette før man 

eventuelt ser på å endre valgordningen.  

 

Ettersom det er foreslått å endre i paragraf 16, har STA-styret kommet med to 

omforente forslag, dersom noen av forslagene om endring av valgordning skulle blitt 

vedtatt. Dette for å ivareta forslag om endring av paragrafen. OF-3 og OF-4  faller som 

en konsekvens dersom de opprinnelige forslagene om endring i valgordning faller.  

 

• Supplering: STA-styret ser det som hensiktsmessig å ha en paragraf som sier noe om 

hvordan en suppleringsprosess av representanter til Studentparlamentet skal foregå, da 

dette ikke er regulert noe sted i vedtektene i dag. Forslaget innebærer at både STA-

styret og SP må være enige om å igangsette en slik prosess, i tillegg til at det må 

godkjennes i et allmøte.  

 

• Plikter og rettigheter: Det foreslås en egen paragraf om plikter og rettigheter i 

Studentparlamentet, hvor det blant annet kommer frem hvem som har hvilke 

rettigheter på studentparlamentsmøtene. I tillegg ønskes det å få med en setning om at 



representantene i SP har møteplikt. Dette kommer som følge av diskusjonen som har 

vært det siste året om å innføre fraværsreglement og stille strengere forventninger til 

SP-medlemmer om deltakelse på møter.  

 

STA-styret ønsker å endre slik at det er leder i VT, ikke leder i SiA-styret, som har 

observatørstatus i Studentparlamentet. Det er naturlig at det er det 

studentdemokratiske organet som har observatørstatusen, og at saker som eventuelt 

skal til SiA-styret heller blir tatt fra samskipnadens studentdemokratiske organ. Dette 

er ansett som et ledd i arbeidet med hvordan STA og VT samarbeider.  

 

Det har også blitt utarbeidet to OF under denne paragrafen, den første på bakgrunn at 

SiA-leder ble byttet ut med VT-leder i forslag 18 ved en skrivefeil. Her var hensikten 

kun å flytte teksten som opprinnelig lå i paragraf 16 om sammensetning, dette 

fremkommer også av begrunnelsen i det opprinnelige forslaget. Den andre OFen er 

også en skrivefeil; forslag 19 var ment som et tilleggsforslag, hvor man skulle legge til 

«leder i VT» i teksten, uten å slette «leder i SiA». Dette for at SP skal ha mulighet til å 

få inn leder i VT, uten å nødvendigvis fjerne leder i SiA-styret.   

 

• Navneendring på STA-styret: Det er foreslått å endre navn fra STA-styret til STAs 

arbeidsutvalg. Dette blir begrunnet med at begrepet «arbeidsutvalg» er mer 

representativt for arbeidet STA-styret gjør, vil kunne tydeliggjøre sammenhengen 

mellom styret og SP, samt at betegnelsen er vanligere blant studentdemokratier ellers i 

landet.  

 

Flertallet i STA-styret innstiller på at forslaget avvises, på bakgrunn av at navnet 

«STA-styret» er innarbeidet i organisasjonen, og er kjent blant UiA-ledelsen, ansatte, 

studenter og næringslivet. Til tross for at navnet er vanligere blant studentpolitikere, 

betyr ikke dette at navnet er mer kjent for UiA-studentene. Det nevnes også at dersom 

navnet skal endres, bør dette komme etter en mer utdypende utredning av eventuelle 

konsekvenser, hvor det også sees på hvor ressurskrevende en navneendring vil være. 

STA er også inne i en prosess med å endre strukturene, hvor det blant annet diskuteres 

samarbeid med VT. Endring av navn vil kunne gjøre disse prosessene mer forvirrende.  

 

Det foreligger en dissens til dette forslaget av Pernille Rist-Christensen, som mener at 



SP bør stemme mot STA-styrets innstilling, og dermed stemme for forslaget om å 

endre navn.  

 

• Studentaktiviteter og styringsdokumenter: Det er kommet inn to forslag om 

hvordan studentaktivitetene skal forholde seg til STAs styringsdokumenter. Dette på 

bakgrunn av at man ønsker at det skal kunne stilles litt tydeligere krav til hvordan 

studentaktivitetene skal oppføre seg. Det første forslaget innebærer at 

studentaktivitetene er underlagt STAs styringsdokumenter, mens det andre forslaget 

innebærer at studentaktivitetene ikke kan ha vedtekter som er i strid med STAs 

vedtekter. STA-styret innstiller på det andre forslaget, på bakgrunn av at det ikke er 

alle styringsdokumentene i organisasjonen som er like relevante for studentaktiviteter 

å følge, og dersom aktivitetene må sette seg inn og holde oversikt over alle 

dokumentene, vil det kunne heve terskelen for å bli medlem av STA.  

 

• Kontrollkomité: Det er foreslått at medlemmene i kontrollkomitéen ikke skal inneha 

verv i Studentparlamentet samtidig. Dette er fordi man ønsker at kontrollkomitéen skal 

være uavhengige av Studentparlamentet. Hensikten med en kontrollkomité er å 

kontrollere Studentparlamentets virksomhet, og det blir derfor uheldig om medlemmer 

i kontrollkomitéen skal kontrollere seg selv. Det er heller ikke vanlig i andre 

organisasjoner at KK skal ha den muligheten.  

 

• Begrepsopprydning: Det er foreslått å rydde opp begrepene studenttillitsvalgte og 

studentrepresentanter, for å vise et tydeligere skille mellom hvem som er tillitsvalgte 

og hvem som er representanter i RSU.  

 

Generelt sett er det blitt gjort en del opprydning i formuleringer for at de ulike paragrafene 

skal formuleres likt, i tillegg til at noen formuleringer er endret for å gjøre hensikten 

tydeligere. I tillegg er det også blitt flyttet på paragrafer for å gjøre dokumentet mer helhetlig, 

og styret ber SP være oppmerksom på dette. 

Ved spørsmål til sakspapiret bes det om at disse sendes til staleder@uia.no så fort som mulig. 

Spørsmålene vil sannsynligvis gjelde flere og blir derfor også redegjort for under møtet.  

Ved behov ring telefon 38 14 21 75 eller 95 10 92 86.  

mailto:staleder@uia.no
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Økonomiske konsekvenser 

Endringer i vedtekter kan bidra til økonomiske konsekvenser, dersom man for eksempel 

velger å gjøre om på antall frikjøpte styremedlemmer eller om man velger å endre antall 

representanter i Studentparlamentet.  

Det er ikke regnet ut noen økonomiske konsekvenser på eventuelle endringer. Det kan 

forekomme økonomiske konsekvenser alt etter hva som vedtas eller ikke, og dette vet man 

ikke på forhånd. Dersom det blir store økonomiske konsekvenser av noen av endringene, vil 

dette tas med tilbake til Studentparlamentet som en egen sak.  

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar vedtektene. 

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 da denne saken lukkes. Vedtekter som omhandler navneendring av 

STA-styret og valgordning vil være gjeldende fra saken lukkes, men STA-styret vil komme 

tilbake til Studentparlamentet med en sak som stadfester hvordan valgordningen som velges 

skal iverksettes, og når navneendringen skal gjelde fra.  

 

Innstilling fra STA-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: https://stastudent.no/dokumenter/ 

2. Vedtektene slik STA-styret foreslår de i sin helhet.  

https://stastudent.no/dokumenter/
https://stastudent.no/dokumenter/


 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 1 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 6 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 63 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Studentparlamentet skal bli orientert underveis om hvilke endringsforslag som er kommet 

inn. 
Ny tekst 

Studentparlamentet skal fortløpende orienteres om innsendte endringsforslag. 
Endring 

Endre fra «blir orientert underveis» til «fortløpende orienteres» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Oppklare hvordan Studentparlamentet skal holdes oppdatert. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 2 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 10 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 90 

 

Forslagstype Strykningsforslag 

Opprinnelig tekst 

Stillingsbeskrivelsene skal revideres innen 31. mars, om ikke annet er bestemt. 
Ny tekst 

Stillingsbeskrivelsene skal revideres innen 31. mars, 
Endring 

Ta bort «om ikke annet er bestemt» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Ingen andre dokumenter har med formuleringen, for å gjøre det likt på alle foreslås det fjernet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 3 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 11 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 99 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av Studentparlamentet. 
Ny tekst 

Prinsipprogrammet skal behandles annet hvert år før 30.november.  

Endring 

Endre fra hvert år til annet hvert år 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Prinsipprogrammet er organisasjonens prinsipper, og skal ikke være nødvendig å endre det hvert 
år. Prinsippene burde stå lenger enn ett år av gangen. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 
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Sak Vedtektene  
Forslag nr 4 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 11 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 97-100 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av Studentparlamentet, og 

vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.  
Ny tekst 

Prinsipprogrammet skal behandles hvert år/ annet hvert år før 30.november. Det skal behandles 
og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.  

Endring 

Opprydning av avsnittet.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Gjøre avsnittet bedre skriftlig sett. 

 

Innstilling Enstemmig avvist til 
fordel for OF-2 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 1  Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 11 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 97-100 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av  
Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. 
 
Ny tekst 
Prinsipprogrammet skal behandles hvert år før 30.november. Det skal behandles  
og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.  
 

Endring 

Endre formulering på opprinnelig tekst.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Oppklaring av setning. 

 

Innstilling Enstemmig avvist til 
fordel for OF- 2.  
 
Enstemmig innstilt om 
forslag 3 faller.  

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 2 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 11 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 97-100 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

Prinsipprogrammet skal hvert år før 30. november behandles av  
Studentparlamentet, og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. 
 
Ny tekst 

Prinsipprogrammet skal behandles annet hvert år før 30.november. Det skal behandles  
og vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall.  
 

Endring 

Endre formulering på opprinnelig tekst.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Oppklaring av setning. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  
Dersom forslag 3 
faller, faller forslaget 
som en konsekvens 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 5 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 104 

 

Forslagstype Strykningsforslag 

Opprinnelig tekst 

Politiske dokumenter skal hvert år før 31. januar behandles i Studentparlamentet, og 

vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. 
Ny tekst 

 

Endring 

Stryke denne setningen.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Styret ønsker og endre dato 31.januar, resten av innholdet ivaretas i nytt punkt i samme paragraf. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 6 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 105-107 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Politiske dokumenter skal opp til revidering senest hvert tredje år. 
Endring 

Presisere i vedtektene at politiske dokument skal opp til revidering senest hvert tredje år 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

I dagens vedtekt står det ikke noe om når dokumentene senest skal ha vært revidert. For å sikre at 
alle dokumentene innen en gitt tidsramme er oppe til revidering ønskes denne setningen. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 7 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 105-107 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

STA-styret og de politiske utvalgene vurderer hvilke dokumenter som skal opp til 

revidering 
Endring 

Presisere at det er STA-styret og de politiske utvalgene som vurderer hvilke dokument som skal 
opp til revidering, når. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Denne formuleringen ivaretar en oppklaring STA-styret spurte SP om i høst. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 8 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 105-107 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Ved revidering, skal dette skje innen 30. april. 
Endring 

Ønsker en ny setning som sier at revidering skal skje innen 30.april. Nåværende vedtekter sier at 
revidering skal skje 31.januar 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er lite hensiktsmessig å revidere politiske dokument i januar. Dette er rett etter juleferien og i 
tiden før juleferien er gjerne STA-styret og de politiske utvalgene opptatt med eksamen. April er et 
godt møte å revidere dokumentene på, da det ikke er andre dokument som skal opp.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 9 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 107 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Politiske dokumenter vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. 
Endring 

En ny setning om hvordan politiske dokumenter vedtas.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Fordi hele paragrafen endres ønskes en ny formulering, det er eksisterende praksis i dag. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 10 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 12 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 107 

 

Forslagstype Strykningsforslag 

Opprinnelig tekst 

STA-styret innstiller på politiske dokumenter med mindre annet er bestemt.  
Ny tekst 

STA-styret innstiller på politiske dokumenter 
Endring 

Ta bort «med mindre annet er bestemt» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Ingen andre dokumenter har med formuleringen, for å gjøre det likt på alle foreslås det fjernet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 11 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 125 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

§ 16 Sammensetning 
Ny tekst 

§ 16 Valgordning for Studentparlamentet  
Endring 

Endre overskriften til paragrafen fra «Sammensetning» til «Valgordning for Studentparlamentet».  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Paragrafen ønskes å ryddes opp i, derfor foreslår vi også flytte flere avsnitt i paragrafen. Da kan 
man rendyrke at paragrafen kun inneholder elementer om valgordning for studentparlamentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 12 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 139-140 

 

Forslagstype Styrkningsforslag 

Opprinnelig tekst 

Leder for Studentorganisasjonen er leder for Studentparlamentet med 

observatørstatus. STA-styret møter med observatørstatus og har møteplikt i 

Studentparlamentet. 
Ny tekst 

 
Endring 

Slette avsnittet fra paragraf 16 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Paragrafen ønskes strøket fra paragraf 16. Den blir flyttet til ny paragraf, og dermed ivaretatt slik 
den står. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 13 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 142-143 

 

Forslagstype Styrkningsforslag 

Opprinnelig tekst 

Organisasjonskonsulenten er protokollfører på møter i Studentparlamentet, og har 

observatørstatus med møteplikt.  
Ny tekst 

 
Endring 

Slette avsnittet fra paragraf 16 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Paragrafen ønskes strøket fra paragraf 16. Den blir flyttet til ny paragraf, og dermed ivaretatt slik 
den står. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 14 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 145-146 

 

Forslagstype Styrkningsforslag 

Opprinnelig tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, 

Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.  
Ny tekst 

 
Endring 

Slette avsnittet fra paragraf 16 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Paragrafen ønskes strøket fra paragraf 16. Den blir flyttet til ny paragraf, og dermed ivaretatt slik 
den står. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 15 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 148-149 

 

Forslagstype Styrkningsforslag 

Opprinnelig tekst 

I saker som behandles i lukket møte kan Studentparlamentet ved alminnelig flertall 

frata disse observatørstatusen. Dette gjelder ikke STA-styret og protokollfører.  
Ny tekst 

 
Endring 

Slette avsnittet fra paragraf 16 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Paragrafen ønskes strøket fra paragraf 16. Den blir flyttet til ny paragraf, og dermed ivaretatt slik 
den står. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 16 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 201 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

Ny tekst 

§ 21 Plikter og rettigheter 

Endring 

Ny paragraf 21 «Plikter og rettigheter  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret ønsker å bedre vise hva som er plikter og rettigheter i organisasjonen.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 17 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 202 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

Ny tekst 

§ 21 Plikter og rettigheter 

Representantene i Studentparlamentet har møteplikt. 
Endring 

Ny setning under ny paragraf 21.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

For å vise at medlemmene av Studentparlamentet forplikter seg til å stille på møtene om de velger 
å stille til valg.  

 

Innstilling Enstemmig vedtatt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 18 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 203 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

Ny tekst 

§ 21 Plikter og rettigheter 

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 Velferdstinget i Agder 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 

Nye setninger under paragraf 21.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Avsnittene er kun flyttet på, og står som slik i sin helhet allerede i vedtektene.   

 

Innstilling Enstemmig avist til 
fordel for OF-7 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 7 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 203 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

 

Ny tekst 

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 
Tatt bort leder av VT og satt inn leder i SiA-styret, som står i opprinnelig tekst.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det var en skrivefeil at leder av VT ble tatt med i observatørstatusen, da dette skal være 
opprinnelig tekst fra vedtektene. Diskusjonen om VT-leder og SiA-styreleder som observatør 
kommer senere.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 19 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, 

Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.  
Ny tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, 

Kontrollkomiteen, leder i VT og Universitetsstyret.  
Endring 

Legge til at leder i VT har observatørstatus i Studentparlamentsmøtene. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 
Når det gjelder hvem som har observatørstatus i Studentparlamentsmøtene er det hensiktsmessig for 
samarbeidet at leder av Velferdstinget i Agder (VT) har observatørstatus. Vi jobber nå med hvordan vi enda 
bedre kan samarbeide med VT, og observatørstatus mener vi er riktig vei å gå. Det gir både mulighet at vi 
under SP-møtene bedre kan diskutere velferdsmessige saker, hvor VT kan bidra inn. Samtidig er det en 
parallell prosess at STA skal få observatørstatus hos VT under deres møter.  

 

Innstilling Enstemmig avvist til 
fordel for OF-8 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 8 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 203 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, 

leder i SiA-styret og Universitetsstyret. 

Ny tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, 

leder i SiA-styret, leder i VT og Universitetsstyret.  

Endring 

Lagt inn leder i VT.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Forslaget var sendt inn som et tilleggsforslag, hvor man skulle legge til leder av VT som observatør, 
ute å ta bort SiA-styreleder (derfor ikke sendt inn som et strykningsforslag). Dette omforente 
forslaget ivaretar hensikten med forslaget om å ha begge som observatør.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 20 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 21 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Strykningsforslag  

Opprinnelig tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, 

Kontrollkomiteen, leder i SiA-styret og Universitetsstyret.  
Ny tekst 

I tillegg har følgende studentrepresentanter observatørstatus: Valgkomiteen, 

Kontrollkomiteen og Universitetsstyret.  
Endring 

Fjerne at leder i SiA-styret har observatørstatus i Studentparlamentsmøtene. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Når det gjelder hvem som har observatørstatus i Studentparlamentsmøtene er det underlig at det 
er SiA-styreleder som har denne rettigheten. Når det gjelder tett samarbeid er det mer fornuftig at 
dette skjer via SP og Velferdstinget, og ikke SP og SiA-styreleder. Møtene i Studentparlamentet er 
åpne, så det er ingenting i veien for at styreleder i SiA kan delta på møtene, og SP kan gi 
vedkommende talerett ved behov.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 21 Kapittel 4 

Forslagsstiller Jacob Haugmoen 
Handegard 

Paragrafnummer Ny §16 

Valgkrets SiA-styreleder Linjenummer  

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig 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.student. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår 
ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de strøket – og kan ikke få flere 
representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver 
påbegynte 750.student. 



 
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. 

Ny tekst 

§16 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 

Rent listevalg 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Den siste tiden har vist utfordringene med å få opprettholdt nok representasjon i møter. Dermed 
ser jeg på det som fornuftig å gjenta debatten om hvordan vi velger representanter til 
studentparlamentet. 

 

Innstilling Enstemmig avist til 
fordel for OF-4 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 4 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer Ny 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Omforent forslag – rent listevalg 

Opprinnelig 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.student. Man kan ikke få flere enn en representant i 

hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de 

strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende representantene fordeles på de 

andre valgkretsene etter hver påbegynte 750.student.  

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. 

Ny tekst 

§ 16 Valgordning 

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.  

Endring 

Endret overskrift til paragraf i tråd med tidligere vedtektsforslag. Splittet opp innhold i 

opprinnelig forslag, i tråd med tidligere forslag.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Essensen i forslaget er fortsatt det samme, innholdet er ikke endret, men heller flyttet i tråd 

med forslag om nytt navn til paragraf, samt opprettelse av ny paragraf.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt 

om forslag 21 

vedtas.  

 

Om forslag 21 faller, 

faller forslaget som 

en konsekvens  

Vedtak Fylles ut av Irene 

etter SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 22 Kapittel 4 

Forslagsstiller Jacob Haugmoen 
Handegard 

Paragrafnummer Ny §16 

Valgkrets SiA-styreleder Linjenummer  

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig 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.student. Man kan ikke få flere enn en representant i hver valgrunde. Oppnår 
ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de strøket – og kan ikke få flere 
representanter. De resterende representantene fordeles på de andre valgkretsene etter hver 
påbegynte 750.student. 
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. 



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 

Hybrid-modell 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Den siste tiden har vist utfordringene med å få opprettholdt nok representasjon i møter. Dermed 
ser jeg på det som fornuftig å gjenta debatten om hvordan vi velger representanter til 
studentparlamentet. 

 

Innstilling Avist med to stemmer  
til fordel for OF-3 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 3 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer Ny 16 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig 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.student. Man kan ikke få flere enn en representant i 

hver valgrunde. Oppnår ikke valgkretsen kravet om en ny påbegynt 750.student, blir de 



strøket – og kan ikke få flere representanter. De resterende representantene fordeles på de 

andre valgkretsene etter hver påbegynte 750.student.  

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. 

Ny tekst 

§ 16 Valgordning 

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.  

 

Endring 

Endret overskrift til paragraf i tråd med tidligere vedtektsforslag. Splittet opp innhold i opprinnelig 
forslag, i tråd med tidligere forslag.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 



Essensen i forslaget er fortsatt det samme, innholdet er ikke endret men heller flyttet i tråd med 
forslag om nytt navn til paragraf samt opprettelse av ny paragraf.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt 

om forslag 22 

vedtas.  

 

Om forslag 22 faller, 

faller forslaget som 

en konsekvens. 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 23 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer Ny 17 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 151 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Ny paragraf 17 

§ 17 Supplering av representanter til Studentparlamentet  

Studentparlamentet og STA-styret kan ved behov bli enige om å igangsette en 

suppleringsprosess. Et enstemmig allmøte i Studentorganisasjonen i Agder må 

godkjenne at en suppleringsprosess kan igangsettes.  

Dersom det under suppleringen kommer inn flere kandidatskjema enn antall ledige 

plasser, avgjøres plassene ved loddtrekning.  
Endring 

Ny paragraf 17 med påfølgende innhold som suppleringsvalg 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret ser det hensiktsmessig å si noe om hvordan supplering av representanter til 
Studentparlamentet skal skje. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 24 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 17 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 151 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

§ 17 Beslutningsdyktighet 
Ny tekst 

§ 17 Vedtaksdyktighet  

 
Endring 

Endre navnet til paragraf 17 fra «Beslutningsdyktighet» til «Vedtaksdyktighet» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En skriftlig endring som samsvarer bedre med ordene som allerede brukes i Studentparlamentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 25 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 17 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 152 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Studentparlamentet er beslutningsdyktig når samtlige representanter er innkalt i 

henhold til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet. 
Ny tekst 

Studentparlamentet er vedtaksdyktig når samtlige representanter er innkalt i henhold 

til vedtektene, og minst 50 % av representantene deltar på møtet. 
Endring 

Endre fra «beslutningsdyktig» til «vedtaksdyktig» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En skriftlig endring som samsvarer bedre med ordene som allerede brukes i Studentparlamentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 26 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 19 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 165 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

§ 19 Valg 
Ny tekst 

§ 19 Valgforsamling 

 
Endring 

Endre fra «Valg» til «Valgforsamling» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En oppklaring av paragrafens overskrift for å samsvare bedre med innholdet. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 27 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 19 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 166-168 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter til universitetsstyret og 

Studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal avholdes i mai. 
Ny tekst 

Studentparlamentet er valgforsamling for studentrepresentanter i Studentorganisasjonen i 

Agders råd, styrer og utvalg, og for UiAs råd, styrer og utvalg. Valgforsamlingen skal 

avholdes i mai. 

 

 
Endring 

Presisere at Valgforsamlingen er valgforsamling for alle STAs og UiAs råd, styrer og utvalg   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En omformulering for å vise hele omfanget hva Valgforsamlingen er en valgforsamling for. Den 
opprinnelige teksten var uklar på dette.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 28 

 
Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 20 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 191 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

STA-styret kan invitere inn observatører med talerett til saker av spesiell betydning for 

møtet. 
Endring 

En ny setning som sier at STA-styret kan invitere inn observatører der det er nødvendig.    

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette er en setning som ivaretar dagens praksis, da vi allerede inviterer inn andre som er relevante 
når vi løfter en sak. Vi ønsker å ha den nedskrevet.   

 

Innstilling Enstemmig avist til 
fordel for OF-5 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 5 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 20 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 191 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

 

Ny tekst 

STA-styret kan invitere inn observatører til saker av spesiell betydning for møtet.  

Endring 

Ta bort ”talerett”   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er definert i vedtektene hva det vil si å være observatør.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 29 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 20 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 196-197 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for disse. 
Ny tekst 

STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for den 

lukkede saken. 
Endring 

Bytte ut «disse» med «for den lukkede saken» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette avsnittet virker å ta for seg hva som skjer under en lukket sak i Studentparlamentet. For å 
gjøre setningen tydeligere presiseres derfor «den lukkede saken» i setningen.  

 

Innstilling Enstemmig avvist til 
fordel for OF-6 

Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr OF 6 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 20 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 196-197 

 

Forslagstype Omforent forslag  

Opprinnelig tekst 

STA-styret kan invitere observatører med talerett til saker av spesiell betydning for disse.  

Ny tekst 

STA-styret kan invitere observatører til saker av spesiell betydning for den lukkede saken. 

Endring 

Ta bort ”talerett”   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er definert i vedtektene hva det vil si å være observatør.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 30 Kapittel Kapittel 5 

Forslagsstiller Pernille Klock Rist-
Christensen 

Paragrafnummer § 21-26 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 202-238 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

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 fungerer leders stemme som dobbeltstemme. Ved leders 

frafall og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som dobbeltstemme.  

§ 25 Ansettelser 

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.   
Ny tekst 

Kapittel 5: Studentorganisasjonen i Agders arbeidsutvalg 
§ 21 Myndighet 

Arbeidsutvalget (AU) forestår den daglige driften av Studentorganisasjonen og behandler 

saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Arbeidsutvalget er Studentorganisasjonens øverste 

beslutningsorgan mellom to møter i Studentparlamentet. Arbeidsutvalget behandler saker, 

oppnevninger og fatter strategiske beslutninger på vegne av Studentorganisasjonen, etter 

retningslinjer og myndighetsområder gitt av Studentparlamentet. 

Arbeidsutvalget er Studentorganisasjonen i Agders utøvende organ, og står ansvarlig 

overfor Studentparlamentet. Arbeidsutvalget skal innstille overfor parlamentet.  

Leder har arbeidsgiveransvar for styremedlemmer i arbeidsutvalget, mens 

Studentparlamentet har arbeidsgiveransvar for leder.  



§ 22 Sammensetning 

Arbeidsutvalget består av fem (5) medlemmer valgt av Studentparlamentet.  

§ 23     Signaturrett 

Leder og nestleder har signaturrett for organisasjonen.  

§ 24 Beslutningsdyktighet og voteringer 

Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er innkalt og minst tre (3) av 

dem er til stede. Leder eller nestleder må være tilstede for at arbeidsutvalget skal være 

vedtaksdyktig. 

Ved stemmelikhet i voteringer fungerer leders stemme som dobbeltstemme. Ved leders 

frafall og det er stemmelikhet fungerer nestleders stemme som dobbeltstemme.  

§ 25 Ansettelser 

Arbeidsutvalget 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.   
Endring 

Navneendring i organisasjonen 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Forslagsstiller foreslår å gjøre STA-styret om til arbeidsutvalg, da betegnelsen «styre» ikke 
anses å være representativt for STA-styrets funksjon og arbeid. Tradisjonelt sett har styrer 
beslutningsmyndighet i en organisasjon. Til tross for at SP har delegert ansvar og 
myndighetsområder til STA-styret, har ikke styret myndighet til å fatte beslutninger som 
ikke bunner i STAs vedtatte politikk, da STA-styret står ansvarlig ovenfor SP.  Styrets 
oppgave er blant annet å iverksette og gjennomføre politiske vedtak gjort av 
studentparlamentet, og jobber sånn sett som et arbeidsutvalg.   
 
Betegnelsen «arbeidsutvalg» er vanlig blant studentdemokratiet ellers i Norge, også ved 
de som har lignende organisering som STA, for eksempel ved StOr, som også er 
paraplyorganisasjon for studentaktiviteter. Et eventuelt arbeidsutvalg vil fremdeles være 
ledelsen i STA, så man vil ikke måtte endre bruken av f.eks. betegnelsen «sta-leder».  
 
Til slutt ser forslagsstiller behovet for å rydde opp i navnene i organisasjonen. Sånn det er 
nå blir STA-styret ofte betegnet som «STA», og det kan ofte virke som om sammenhengen 
mellom STA-styret og SP er utydelig for andre parter. Selv om styret representerer STA 
utad, mener forslagsstiller det er nødvendig å gjøre det klarere for utenforstående hvor 
vårt mandat kommer fra, og dermed også synliggjøre at styret jobber for organisasjonens 
13.000 medlemmer. 
 

Innstilling Avist med 1 stemme Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

Dissens fra Pernille K. Rist-Christensen  

Undertegnede er uenig i styrets innstilling, og mener at Studentparlamentet bør stemme for 

forslaget om å endre navn på STA-styret til STAs arbeidsutvalg, på bakgrunn av begrunnelsen 

som foreligger i forslaget. 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 31 Kapittel 6 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 27 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 245-246 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og er underlagt 

organisasjonens vedtekter og reglement 
Ny tekst 

Studentaktivitetene er en del av Studentorganisasjonen i Agder (STA), og skal følge 

organisasjonens styringsdokumenter.  
Endring 

Bytte ut at studentaktivitetene er underlagt organisasjonens vedtekter og reglement, til at de skal 
følge organisasjonens styringsdokument. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er uklar hva som mener at de skal følge organisasjonens styringsdokument. Derfor foreslås det 
at de skal følge styringsdokumentene.   

 

Innstilling Enstemmig avist  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 32 Kapittel Kapittel 6: 

Studentaktiviteter 

Forslagsstiller Olea M. Norset og 
Andreas Gravdahl 

Paragrafnummer §27 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 245-247 

 

Forslagstype endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

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. 

Ny tekst 

Studentaktiviteter som er medlem av Studentorganisasjonen i Agder (STA) kan ikke ha vedtekter 
som er i strid med STAs vedtekter. Studentaktivitetene skal til enhver tid følge reglement for 
studentaktiviteter. 

Endring 

- Omformulering som endrer betydning av setning om vedtekter.  

- Ordet reglement i første setning er ikke tatt med i den nye formuleringen. 

 



Forslagsstillers begrunnelse 

-For at studentaktiviterer skal kunne registrere seg i Brønnøysundregisteret som en selvstendig 
organisasjon er det viktig at de ikke er underlagt en annen organisasjons vedtekter. Er de 
underlagt STAs vedtekter vil de kunne forstås som STA og ikke den aktiviteten de også er. Ved å 
endre dette i paragrafen vil man legge til rette for at studentaktiviteter lettere skal kunne 
registrere seg som organisasjon og dermed driftes slik det i dag er lagt opp til at de skal gjøre. 
-Det er viktig at studentaktivitetene har et samlet og tydelig reglement som de skal sette seg inn i 
når de blir medlem av STA. Reglement for studentaktiviteter bør være dekkende i seg selv, og 
eventuelt henvise til andre nødvendige utstyrsreglement ved leie og bruk av utstyr og lignende. En 
slik endring i vedtektene vil beholde nødvendige krav og tydeliggjøre hva et medlemskap betyr. 
Dette vil igjen bygge under prinsippet om at det skal være lavterskel å kunne engasjere seg som 
student i STA. Er det mangler i selve reglement for studentaktiviteter bør det revideres av STA ved 
første anledning.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 33 Kapittel 7 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer  

Valgkrets STA-styret Linjenummer 249 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Kapittel 7: Tillitsvalgte 
Ny tekst 

Kapittel 7: Studentrepresentanter og tillitsvalgte 

 
Endring 

Endre kapittel 7 fra «Tillitsvalgte» til «Studentrepresentanter og tillitsvalgte» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret ønsker en tydeliggjøring at vi både har studentrepresentanter og tillitsvalgte, og en 
bedre synliggjøring på at dette er to ulike grupper. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 34 Kapittel 7 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 28 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 251 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

§ 28 Tillitsvalgte  
Ny tekst 

§ 28 Studentrepresentanter og tillitsvalgte  
Endring 

Endre paragraf 28 fra «Tillitsvalgte» til «Studentrepresentanter og tillitsvalgte» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

STA-styret ønsker en tydeliggjøring at vi både har studentrepresentanter og tillitsvalgte, og en 
bedre synliggjøring på at dette er to ulike grupper. Paragrafen samsvarer bedre med innholdet om 
den endres.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 35 Kapittel 7 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 28 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 252 

 

Forslagstype Strykningsforslag  

Opprinnelig tekst 

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. 
Ny tekst 

 
Endring 

Stryke dette avsnittet under paragrafen 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette er en forklaring av hva en tillitsvalgt er. Den foreslås strykes i paragrafen, og flyttes til 
definisjoner. Derfor vil den ivaretas i sin helhet senere i vedtektene.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 36 Kapittel 7 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 28 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 256 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem og 

legge til rette for møteplasser for tillitsvalgte på fakultets- og studieprogramnivå.  

 
Ny tekst 

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp Universitetet i Agders kvalitetssystem og skal 

sørge for at UiA legger til rette for møteplasser for tillitsvalgte på fakultets- og 

studieprogramnivå.  
Endring 

Endre fra at STA skal legge til rette for møteplasser, til at det er UiA sitt ansvar å skape disse 
møteplassene.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er UiA sine tillitsvalgte, og derfor mener STA-styret at det er UiA som skal ta ansvaret med å 
skape møteplassene, og ikke STA-styret. STA-styret skal derimot sørge for at UiA tar dette 
ansvaret, og skaper de møteplassene som er nødvendig.   

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 37 Kapittel 7 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 28 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 259 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp studenttillitsvalgte i sentrale råd, styrer og 

utvalg på Universitetet i Agder.  
Ny tekst 

Studentorganisasjonen i Agder skal følge opp studentrepresentanter i sentrale råd, styrer og 

utvalg på Universitetet i Agder og i Studentorganisasjonen i Agder.  
Endring 

Endre fra studenttillitsvalgte til studentrepresentanter, samt å inkludere råd, styrer og utvalg både 
i både STA og UiA  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er feil å bruke studenttillitsvalgte da dette er noe annet fra studentrepresentanter, som vi 
forsøker å oppklare i vedtektene. Det er også en presisering av dagens praksis at oppfølging av 
studentrepresentanter ikke bare skal skje i råd, styrer og utvalg på UiA, men også i STA. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 38 Kapittel 8 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 29 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 265 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

Forslag om mistillit mot tillitsvalgte, valgt av Studentparlamentet, skal  

behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall.  
Ny tekst 

 Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av Studentparlamentet, skal  

 behandles av Studentparlamentet og vedtas med 2/3 flertall.  
Endring 

Endre fra tillitsvalgte til studentrepresentanter.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Det er feil å bruke tillitsvalgte da dette er noe annet fra studentrepresentanter. 
Studentparlamentet velger studentrepresentanter, som de også kan stille mistillit mot, dette 
omfatter ikke de tillitsvalgte.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 39 Kapittel 8 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 29 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 267 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

STA-styret utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Studentparlamentet. 
Ny tekst 

 Leder utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Studentparlamentet. 
Endring 

Endre fra at det er STA-styret til leder som utarbeider saksdokument når det fremmes mistillit.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

For å unngå at flere enn nødvendig trenger å være involvert i en sak om mistillit skal det være 
leder og ikke STA-styret som utarbeider saksdokument. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 40 Kapittel 8 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 29 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 268 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Stilles det mistillit mot leder, skal saken behandles av nestleder.  

 
Endring 

Presisere hvordan mistillit mot leder skal behandles. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Vi ønsker en presisering av hvordan en sak om mistillit mot leder skal behandles.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 41 Kapittel 8 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 31 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 275 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

§ 31    Fratredelse  

 
Ny tekst 

§ 31    Fratredelse og supplering 

 
Endring 

Sette inn ordet supplering i overskriften. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En skriftlig endring som bedre viser hva avsnittet sier noe om.   

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 42 Kapittel 8 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 31 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 276 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

Dersom en studentrepresentant, valgt av Studentparlamentet, fratrer i funksjonstiden,  

velger Studentparlamentet en ny for resten av perioden 
Ny tekst 

Dersom en studentrepresentant fratrer i funksjonstiden, skal Studentparlamentet velge 

en ny representant for resten av perioden.  
Endring 

Endring av formulering. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En endring av setningens formulering. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 43 Kapittel 9 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 33 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 300 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

Studentparlamentet skal velge sin egen kontrollkomité jmf. valgreglementet,  

hvor også mandat til kontrollkomite reguleres.  

 
Ny tekst 

Studentparlamentet skal velge en kontrollkomité for Studentorganisasjonen i Agder. 

Studentparlamentet regulerer mandatet til kontrollkomitéen gjennom valgreglementet.  

 
Endring 

Endring av formulering. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En endring av setningens formulering, hvor ikke nytt innhold presenteres.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 44 Kapittel 9 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 33 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 302 

 

Forslagstype Tilleggsforslag 

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Studenter skal ikke besitte verv i både Studentparlamentet og Kontrollkomitéen. 

 
Endring 

Sette inn en presisering av at studenter ikke kan besitte verv i både Studentparlamentet og 
Kontrollkomitéen. 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Vi må forsikre oss om at representanter i Kontrollkomitéen og Studentparlamentet ikke er de 
samme. Det er uheldig om noen skal kontrollere seg selv. 

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 45 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 35 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 311 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

§ 35 Beretning 

 
Ny tekst 

§ 35 Årsberetning 

 
Endring 

Endre fra «Beretning» til «Årsberetning» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En presisering av hvilken beretning som skal gjøres til Studentparlamentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 46 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 35 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 312 

 

Forslagstype Endringsforslag 

Opprinnelig tekst 

STA-styret legger frem en årsrapport av organisasjonens arbeid ved siste  

Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid  
Ny tekst 

STA-styret legger frem en årsberetning av organisasjonens arbeid ved siste  

Studentparlamentsmøte i styrets funksjonstid. 
Endring 

Endre fra «årsrapport» til «årsberetning» 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

En presisering av hvilken rapport som skal gjøres til Studentparlamentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 47 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer NY 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 312 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 

  
Ny tekst 

§ 38 Revidering av dokumenter  

Det siste tidspunktet for revidering av STAs styringsdokumenter skal alltid skrives inn på 
slutten av dokumentet.   
Endring 

Presisere at når styringsdokument revideres må dato føres på.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Noen av STAs styringsdokument har dato for siste revidering, andre har ikke det. Vi ønsker det skal 
bli en tradisjon for at siste revideringsdato føres på, slik at man til enhver tid vet når dokumentet 
sist var oppe til revidering.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 



 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 48 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 342 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

Representant: 

  
Ny tekst 

 Representant i Studentparlamentet: 
Endring 

Føye på «i Studentparlamentet»  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

For å klargjøre begrepsdefinisjonen blir innholdet tydeliggjort ved at begrepet er «Representant i 
Studentparlamentet:»  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 49 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 347 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Studenttillitsvalgt: en valgt student 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. 

 
Endring 

Føye på en definisjon av hva en studenttillitsvalgt er.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Denne definisjonen har stått i tidligere paragrafer i vedtektene. For at alle begrepsdefinisjoner skal 
stå samlet er den foreslått flyttet hit.   

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 50 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 350 

 

Forslagstype Tilleggsforslag  

Opprinnelig tekst 

 
Ny tekst 

Studentrepresentant: Studentenes valgte representanter inn i råd, styrer og utvalg ved UiA  

og i STA, i tillegg til oppnevninger gjort av STA-styret for å løfte frem studentstemmen.  

 
Endring 

Føye på en definisjon som sier hva en studentrepresentant skal forstås som.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Vi trenger en definisjon som sier hva en studentrepresentant er. Vi ser at begrepene hva ulike 
studentgrupper er blandes sammen, og det er uheldig at begrepene skal være oppe til tolkning.   

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 51 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 354 

 

Forslagstype Endringsforslag  

Opprinnelig tekst 

Observatør: 
Ny tekst 

Observatørstatus i Studentparlamentet: 
Endring 

Føye på «i Studentparlamentet:»   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

For å bedre forstå hva begrepet skal forklare tydeliggjøres dette ved å si «Observatørstatus i 
Studentparlamentet».  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 52 Kapittel  

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer  

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Endringsforslag – gjennomgående i hele dokumentet.  

Opprinnelig tekst 

Tillitsvalgte 
Ny tekst 

Studenttillitsvalgte  
Endring 

Klargjøre at tillitsvalgte er studenttillitsvalgte på UiA   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Alle stedet hvor det står tillitsvalgt ønsker vi å endre til studenttillitsvalgte. Dette er fordi UiA kaller 
sine tillitsvalgte for studenttillitsvalgte. For å unngå forvirring er det bra å bruke dette konsekvent.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 53 Kapittel  

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer  

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Endringsforslag – gjennomgående i hele dokumentet.  

Opprinnelig tekst 

Representant 
Ny tekst 

Studentrepresentant 
Endring 

Klargjøre at representant er ment som studentrepresentant.   

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Alle steder hvor det står representant ønsker vi å endre til studentrepresentant. Dette med unntak 
hvor man refererer til representanter i Studentparlamentet. Vi ønsker denne endringen fordi vi nå 
i vedtektene har gitt en definisjon hva en studentrepresentant skal forstås som. For å unngå 
forvirring av begrep er det derfor hensiktsmessig å bruke de samme begrepene gjennomgående i 
dokumentet.  

 

Innstilling Enstemmig innstilt  Vedtak Fylles ut av Irene etter 
SP-møtet 

 

 



 

 

 

SP-sak 15/19 

Møtedato 20.03.19 

Saksbehandler Benedicte Nordlie og Olea M. Norset 

 

STAs Valgreglement  

   

Bakgrunn for saken 

I følge paragraf 7 i vedtektene skal valgreglementet revideres før 31.mars. Derfor kommer 

saken opp til Studentparlamentet (SP). Valgreglementet fungerer som et utdypende  

styringsdokument og er dermed også viktig for gjennomføringen av valg i STA. 

Studentparlamentet skal derfor vedta hvordan valg i organisasjonen skal gjennomføres.  

 

STA-styret foreslår at SP legger det helhetlige endringsforslaget til grunn, med mindre noe 

annet aktivt foreslås. 

 

Argumentasjon  

STA-styret har gjort mindre endringer og presiseringer gjennom dokumentet for å presisere 

dagens praksis. De største endringene vi har foreslått trekkes frem i sakspapiret.   

 

STA-styret ønsker under paragraf 4.3 Innstilling at Valgkomiteen skal legge frem sin 

innstilling muntlig til den enkelte kandidat senest 48 timer før Valgforsamlingen avholdes. I 

dagens reglement er dette senest 24 timer. STA-styret ønsker at dette endres for å ta bedre 

vare på kandidaten som stiller. Uavhengig om kandidatene får innstillingen eller ikke, vil man 

gi kandidaten lengre tid til å prosessere informasjon, før vedkommende får reaksjoner og 

spørsmål fra resten av Valgforsamlingen.    

 

Under paragraf 4.4.2 Valgtaler har STA-styret foreslått at Valgkomiteen, rett etter at 

innstillingen er lest, spør Valgforsamlingen om de ønsker at kandidater skal presentere seg 

selv. I dagens valgreglement må Valgforsamlingen selv etterspørre dette, i de tilfeller hvor det 

kun er innstillingen som skal leses opp. STA-styret er av den oppfatning at det er få i 
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Valgforsamlingen som vet at de har denne rettigheten, og for å presisere denne muligheten 

foreslås den nye formuleringen.  

 

Under paragraf 4.5.2 Valg av enkeltpersoner foreslår STA-styret at i tilfeller hvor det er 

stemmelikhet mellom to kandidater, selv etter at det er foretatt en ekstra avstemning og ingen 

av kandidatene har innstillingen, skal dette avgjøres ved loddtrekning på Valgforsamlingen. I 

dagens valgreglement har STA-styret fullmakt til å innsette en av kandidatene. STA-styret 

mener at det heller skal foregå loddtrekning under Valgforsamlingen. Dette forslaget stilles 

fordi loddtrekning i dag er en kjent måte å avgjøre lignende problemstillinger på, og styret 

mener dette gir større åpenhet til hvordan kandidatene velges.  

 

Under paragraf 4.5.3 Valg av grupper har STA-styret foreslått å innføre preferansevalg. Styret 

har friskt i minne hendelsene som oppstod under valget av delegasjon til Landsmøte i Norsk 

studentorganisasjon. For å unngå en lignende situasjon i framtiden velger styret derfor å 

foreslå at valg av grupper skjer gjennom preferansevalg. Dette er et forslag som er anbefalt av 

både STAs Kontrollkomite og Valgkomite. Selv om preferansevalg kan se innviklet ut mener 

STA-styret at dette kan gi bedre og mer oversiktlige valgrunder, som også bedre tar hensyn til 

kandidatene som stiller. Preferansevalg slik det er foreslått er hentet fra tidligere 

valgreglement i STA. Det ble da byttet ut fordi det var innviklet for tellekorps som ikke var 

erfarne. STA-styret foreslår derfor at om SP vedtar preferansevalg må det utarbeides gode 

notat med konkrete eksempler til hvordan dette i praksis gjennomføres. STA-styret vil også til 

årets studentvalg tidlig velge tellekorps og gi opplæring, slik at tellekorpset er rustet til 

Studentvalget 2019.  

 

STA-styret foreslår en endring under paragraf 5.4 Habilitet. Dagens praksis er at medlemmer i 

Valgkomiteen ikke kan intervjue kandidater som stiller til samme verv som seg selv. STA-

styret ønsker derimot at i tilfeller hvor medlemmer av valgkomiteen stiller til STA-styret eller 

UiA-styret kan medlemmet av Valgkomiteen verken intervjue kandidaten til samme verv som 

seg selv, eller andre verv motkandidaten måtte stille til. STA-styret ønsker denne endringen 

fordi medlemmet av Valgkomiteen kan få informasjon om kandidaten som den selv kan bruke 

til sin fordel, i kampen om det samme vervet. Motkandidaten som intervjues får ikke denne 

informasjonen tilbake om medlemmet av Valgkomiteen. Dette vil da gi en konkurransefordel 

til medlemmet av Valgkomiteen, til noen av de største vervene i STA.  
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Under paragraf 5.6, Gjenvalg foreslår STA-styret to endringer.  

For det første ønsker STA-styret at studenter kun skal ha mulighet til å sitte i samme verv i 

STA-styret i totalt to år. I dagens reglement kan tolkningen av paragrafen åpne opp for at et 

styremedlem sitter i samme vervet i totalt to perioder, tar en pause på ett eller flere år, og igjen 

stiller til valg til vervet for to nye perioder. Med den nye presiseringen av ”i totalt to år” 

mener styret at paragrafen blir tydeliggjort, slik at denne muligheten elimineres. 

 

For det andre foreslår STA-styret at den samme presiseringen blir gjort om verv i UiA-styret. 

I dagens valgreglement nevnes ikke UiA-styret under denne paragrafen. STA-styret ønsker at 

UiA-styret også skal innlemmes i paragraf 5.6 fordi det er et av de viktigste vervene på UiA. 

STA-styret har i dag mulighet til å sitte i samme verv i to år, og noen av argumentene for dette 

er for at man skal forhindre at styret blir for profesjonelle og for at man skal slippe til nye 

stemmer og nytt engasjement. Dagens STA-styret mener at de samme argumentene gjelder for 

representantene i UiA-styret, og at de samme reglene derfor bør gjelde dem.   

 

 

Vedlegg 1.1: Verv i Studentorganisasjonen i Agder  

STA-styret foreslår inn en setning om at studentrepresentanter valgt til verv i 

Studentorganisasjonen i Agder har møteplikt. Dette foreslår styret inn fordi det skal 

tydeliggjøres at i de tilfeller man stiller til valg, plikter man til å stille på møtene som hører til 

vervet.  

 

Vedlegg 1.2: Råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder  

STA-styret foreslår inn en ny setning om at representanter valgt til råd, styrer og utvalg på 

Universitetet i Agder skal holde seg oppdatert på STAs vedtatte politikk. STA-styret har ikke 

mandat til å pålegge representantene å fremme STAs vedtatte politikk fordi de er valgt inn i 

kollegiale organ. Styret mener likevel at ettersom representantene er valgt inn fra kretsen 

studenter, skal de være oppdatert på gjeldene politikk, vedtatt av samme krets som de er valgt 

fra.  

 

Et felles punkt under både vedlegg 1.1 og 1.2 er at STA-styret foreslår inn et avsnitt om 

overlapp mellom representanter. STA-styret har fått tilbakemelding om at vi må se nærmere 
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på hvordan vi i dag lærer opp representanter som velges inn i råd, styrer og utvalg. En av 

dagens utfordring er at de kursene vi avholder har lav deltakelse og at kunnskapsoverføringen 

stopper da det kun er påtroppende, og ikke avtroppende studentrepresentanter, som deltar. 

STA-styret ønsker å i større grad gjøre det til en plikt at både påtroppende og avtroppende 

studentrepresentanter har et ansvar for å delta i opplæringen. For at STA-styret skal være sikre 

på at opplæringen finner sted foreslår styret at det er vi som er ansvarlig for å legge til rette 

for opplæring, og formen på opplæringen vil diskuteres videre.  

 

Vedlegg 1.4: Mandat for politiske utvalg i Studentorganisasjonen i Agder  

STA-styret foreslår under de politiske utvalgene at andre medlemmer i utvalget, enn 

styremedlemmet i STA, kan være leder for utvalget. I dag er det medlemmet av STA-styret 

som opptrer som leder for utvalget sitt. STA-styret mener at det i tilfeller hvor det politiske 

utvalget har andre gode lederkandidater, skal åpnes opp for at man kan delegere myndigheten 

til dem. 

 

Vedlegg 1.5: Velferdstinget i Agder  

Til mandatet for Velferdstinget i Agder (VT) foreslår STA-styret inn en setning som sier at en 

representant i STA-styret skal møte i Velferdstinget med observatørstatus. Dette foreslår 

styret etter dialog med arbeidsutvalget i Velferdstinget. I arbeidet med å utvikle en 

samarbeidsavtale mellom STA og VT er arbeidsutvalget i VT og STA-styret enig om at 

observatørstatus i hverandres møter (Velferdstingsmøtene og Studentparlamentsmøtene) er 

positivt for det samarbeidet man ønsker å oppnå.  

 

Til slutt ønsker STA-styret å ta ut organisasjonskartet under vedlegg 1.7. STA-styret mener at 

organisasjonskartet kan brukes som et internt dokument for å forklare organisasjonens 

strukturer, og at det ikke har en funksjon slik det står i dag.  

 

Dagens valgreglement ligger ikke vedlagt i saken, men du finner dem her: 

https://stastudent.no/dokumenter/  

 

 

 

 

https://stastudent.no/dokumenter/
https://stastudent.no/dokumenter/
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Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar  valgreglementet med de endringer som måtte forekomme på 

møtet.   

Valgreglementet trer i kraft like etter saken er avsluttet.  

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller på forslaget.  

 

Vedlegg:  

Helhetlig endringsforslag fra STA-styret.  

 

English Summary 

This case is raised for the Student Parliament based on the regulations of STA. The regulation 

confirms the following paragraph: The Student Parliament shall treat the election rules every 

year before the 31th of March. The Election Rules is an elaborated document, which 

concludes how processes in election are done.  

The biggest change this year is that the STA-board is suggesting to introduce 

“Preferansevalg” when groups are to be elected. The STA-board has suggested this after 

consulting the Election committee and Control committee of STA.  
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Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 
 

§ 1 Virkeområde  

1 Virkeområde 

Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 

Valgreglementet gjelder valg avholdt i Studentorganisasjonen i Agder. Vedlegg 1-6  

viser verv, mandat og funksjonsperiode. 

 

Vedlegg 1: § 1.1  Verv i Studentorganisasjonen i Agder 

 

Vedlegg 2: § 1.2 Råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder  

 

Vedlegg 3: § 1.3 Mandat for kontrollkomité 

   

 Vedlegg 4: § 1.4  Mandat for politiske utvalg i Studentorganisasjonen i Agder 

 

Vedlegg 5: § 1.5  Velferdstinget i Agder  

 

Vedlegg 6: § 1.6  Norsk studentorganisasjon 

 

Vedlegg 7: § 1.7  Organisasjonskart 

 

 

Vedleggene inneholder verv, mandat og funksjonsperiode. 

 

 

§ 2 Valgkomiteen § 4 Valgkomiteen  

 

 § 2.1 Sammensetning 

 

  Valgkomiteen består av fire (4) medlemmer der leder velges særskilt. 

    

 § 2.2 Mandat 

 

a)  Valgkomiteen skal, sammen med resten av STA organisasjonenSTA-

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 etterstrebesikrer 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 jfrmf. 

§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 

4824 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 60 ord. Frist for å sende dette til STA er 
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fire (4) dager før valget. STA skal sende beskrivelsene ut til kandidatene og 

valgforsamlingen senest to (2) døgn før valget.  

 

§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.Valgforsamlingen kan åpne opp for at kandidatene får presentere seg selv, 

og valgkomitéen skal stille dette spørsmålet umiddelbart etter at innstillingen er 

presentert. 

 

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 ett 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. 

 

Alle avgitte stemmer som er uleselige eller inneholder feil navn, jamfør 

kandidatlisten, er ugyldige og blir forkastet.  
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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 énen eller flere 

representanter i Valgforsamlingen ber om skriftlig stemmegivning.  

 

§ 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 det 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, avgjøres det gjennom ved 

loddtrekning på Valgforsamlingen. 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. 
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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. 

 

Det kreves absolutt flertall ved valg av grupper. 

 

 

4.5.3.1  

Ved navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som 

uttrykk for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv 

hvor mange kandidater som skal prioriteres.  

 

4.5.3.2  

Før første runde beregnes et valgtall slik: Antall stemmesedler telles. Summen 

divideres med antall representanter som skal velges pluss 1. Til svaret legges 

0,01 og summen kalles valgtallet.  

 

4.5.3.3  

Dersom en kandidat har et stemmetall som er større enn valgtallet, kalles 

differansen for kandidatens overskudd.  

 

4.5.3.4 

I første valgrunde gis alle stemmesedler vekt 1,00. For hver stemmeseddel 

telles den kandidat som er preferert først av velgeren. Alle kandidater med 

stemmetall større eller lik valgtallet erklæres valgt.  

 

Dersom ingen kandidat blir erklært valgt etter første valgrunde kan alle med 

stemmetall null ekskluderes.  

 

4.5.3.5 

I hver runde skal en enten ekskludere kandidater og overføre tilknyttede 

stemmesedler, eller overføre en kandidats overskudd.  

 

Stemmetallene til de kandidater som har de laveste stemmetallene summeres. 

Dersom denne summen pluss summen av alt overskudd som ikke er overført i 

tidligere runder, er mindre enn stemmetallet til hver av de øvrige gjenstående 

kandidatene, så kan alle kandidatene i gruppen med lavest stemmetall 

ekskluderes. Det må̊ likevel ikke ekskluderes så mange kandidater at antallet av 

de øvrige gjenstående kandidatene blir mindre enn det antallet det gjenstår å 

velge.  

 

Formatert: Innrykk: Første linje:  0 cm
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Dersom ingen av kandidatene kan ekskluderes gjøres følgende: Dersom én 

eller flere kandidater som er valgt i tidligere runder har overskudd som ikke er 

overført tidligere, overføres det største av disse overskuddene til de 

gjenstående kandidatene.  

 

4.5.3.6 

Hvis én eller flere kandidater er ekskludert i henhold til 4.5.3.5, andre ledd 

overføres deres stemmesedler til de gjenstående kandidatene. Samtlige 

stemmesedler som er knyttet til de ekskluderte kandidatene sorteres i bunker 

etter stemmesedlenes vekt. Den bunken som inneholder sedler med størst vekt, 

tas først, osv. Ved sortering i bunker etter vekt tas det ikke hensyn til hvilken 

av de ekskluderte kandidatene en seddel kommer fra.  

 

Stemmesedlene i samme bunke overføres samtidig. Hver seddel overføres til 

den gjenstående kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel. 

Er ingen av de gjenstående kandidatene prioritert, legges seddelen til side. 

Overføringen fører ikke til noen endring i stemmesedlenes vekt.  

 

Etter at alle bunkene er behandlet, starter en ny runde som beskrevet i 4.5.3.5  

 

4.5.3.7 

Etter reglene i  4.5.3.5, tredje ledd skal det overføres overskudd fra en kandidat 

som er valgt i en tidligere runde. Overskudd fra en kandidat kan bare overføres 

én gang.  

 

Dersom summen av vektene til de sedlene som deltar i overføringen overstiger 

kandidatens overskudd, divideres overskuddet med antall sedler som deltar i 

overføringen. Kvotienten beregnes med to desimaler uten forhøyning og er 

hver overført seddels vekt etter 5 overføringen. Dersom summen av sedlenes 

vekter ikke overstiger overskuddet, overføres hver seddel med uendret vekt.  

 

Stemmesedlene overføres samtidig. Hver seddel overføres til den gjenstående 

kandidaten som er prioritert høyest på vedkommende seddel.  

 

4.5.3.8 

Dersom på noe tidspunkt i valgoppgjøret antall gjenstående kandidater er 

mindre eller lik antall ledige plasser, erklæres alle gjenstående kandidater valgt 

og valgoppgjøret avsluttes.  

 

I det øyeblikk antall kandidater som er erklært valgt blir lik antall 

representanter som skal velges, avsluttes valgoppgjøret.  

 

4.5.3.9 

Vararepresentanter velges én etter én. For hver vararepresentant som skal 

velges, gjennomføres et fullstendig valgoppgjør som beskrevet under 4.5.3.1-

4.5.3.7, med de endringer som er nevnt nedenfor.  

 

Ved valg av første vararepresentant beregnes valgtallet (se 4.5.3.2) som om det 

skulle velges en representant mer enn ved valg av de faste representantene. 
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Ved valg av annen vararepresentant beregnes det som om det skulle velges to 

representanter mer osv. opp til det antall vararepresentanter som skal velges.  

 

Tidligere valgte representanter ekskluderes fra valgoppgjørene.  

 

Hvis mer enn én kandidat blir erklært valgt samtidig, utpekes den kandidaten 

med høyest stemmetall til den aktuelle vararepresentantplassen 

 

 

 

 §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 semesterregistrert som student ved 

Universitetet i Agder i valgsemesteret. Innehaver av verv i STA som ikke 

lenger er en semesterregistrert student kan fullføre funksjonsperioden, men 

ikke stille til gjenvalg.  

 

Innehaver av verv i STA-styret må være semesterregistrert 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. Dersom man stiller etter denne fristen har ikke kandidaten krav 

på å bli vurdert av valgkomitéen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen 

for å stille til valg, og kan melde sitt kandidatur helt til valget avholdes.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 jfrmf. vedlegg 2.  
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d) Studenter som er representant i Universitetsstyret bør ikke være 

representant i følgende organer: Studentparlamentet, Kontrollkomiteen, 

Valgkomiteen, SiA-styret og RSU-verv tilknyttet UiA, jfrmf. vedlegg 2. 

d)e) Studenter skal ikke besitte verv i både Studentparlamentet og 

Kontrollkomitéen.  

 

 

 

 § 5.4 Habilitet 

a) Valgkomitéens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i  

 innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet. Om Valgkomitéens 

medlemmer selv stiller til STA-styret eller UiA-styret kan ikke 

vedkommende intervjue motkandidater., selv om dette gjelder andre 

verv.Dette gjelder også dersom kandidatene stiller til andre verv. 

 

b) Valgkomitéens medlemmer som stiller til frikjøpte verv i STA må fratre 

sitt verv i Valgkomitéen. 

 

 § 5.5 Fratredelse av verv 

Dersom en representant ønsker å fratre sitt verv skal dette meldesskje skriftlig 

til STA-styret gjennom organisasjonskonsulenten. 

 

Dersom et STA-styremedlem ønsker å fratre sitt verv skal dette meldesskje 

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.En kan kun sitte i 

samme verv i STA-styret i totalt to år  

En kan kun sitte som representant i UiA-styret i totalt to år  

 

 

§6 Ikrafttredelse 6 Ikrafttredelse 

   

 Dette valgreglementetisse reglene trer i kraft fra 27.10.2004 og gjelder til annet vedtas 

av    Studentparlamentet. 

 

 Revidert   20.04.2005 

    19.04.2006 

    24.10.2007 

           Revidert  23.01.2010 

    Revidert  13.04.2011 

           Red. endringer  08.09.2010 

            Revidert  25.04.2012 

            Revidert  20.03.2013 

            Revidert   18.03.2015 

 Red. endringer  25.02.2016 

 Revidert   30.03.2016 

 Red. endringer 23.05.2016 

            Revidert  22.03.2017 

Formatert: Innrykk: Venstre:  2,5 cm, Første linje:  0 cm
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 Revidert   20.03.2018 

Revidert   20.03.2019 

 

 

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 og en (1) vararepresentant 

  Politiske utvalg i STA jmf. Vedlegg 1.4 

  STA-styret jmf. vedtektene og stillingsbeskrivelsene 

   

 

            Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni.  

 

Studentrepresentanter valgt til verv i Studentorganisasjonen i Agder har 

møteplikt og plikter seg å følge opp politikk vedtatt av Studentparlamentet.  

 

De avtroppende studentrepresentanter valgt til verv i Studentorganisasjonen i 

Agder plikter seg til å gi overlapp til påtroppende studentrepresentanter i de 

samme vervene. Dette gjelder ikke Studentparlamentet. STA-styret skal legge 

til rette for at det blir gjennomført overlapp.  

 

Funksjonsperioden løper fra 1. juli til 30. juni. 
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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 éen møter med fulle rettigheter, 

og én møter med observatørrettigheter, 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 

 

Studentrepresentanter valgt til verv i råd, styrer og utvalgt på Universitetet i 

Agder, plikter seg til å være oppdatert på Studentorganisasjonen i Agders 

vedtatte politikk. 

 

De avtroppende studentrepresentanter valgt til verv i råd, styrer og utvalg på 

Universitetet i Agder plikter seg til å gi overlapp til påtroppende 

studentrepresentanter i de samme vervene. STA-styret skal legge til rette for at 

det blir gjennomført overlapp.  

 

 

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. Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak 

fattet i Studentparlamentet følges opp.  

2. 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.   

3. Kontrollkomiteen skal se til at de økonomiske prioriteringene til 

Studentparlamentet følges opp av styret. Ved behandling av 

årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg.  

4. I saker om mistillit har Kontrollkomiteen anledning til å komme med en 

uttalelse til Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal bistå i saker om 

mistillit når det henstilles om det, men kan ikke ta parti i disse.  

5. Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og 

gjennomføre valg gjort av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal 

også bistå STA-styret og Valgkomiteen i spørsmål knyttet til valg av 

nytt Studentparlament.  

6. Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonen har 

Kontrollkomiteen opplysningsplikt til leder av STA og 

Studentparlamentet.  

7. Kontrollkomiteen er et rådgivende organ til STA-styret og 

Studentparlamentet.  

8. 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.   

 

 
 

 



  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, bærekrafts- og miljøpolitisk 

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, med mindre noe annet er bestemt 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, med mindre noe annet er 

bestemt av STA-styret..   

 

Det velges fire representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for utdanningskvalitet.  

 

Formatert: Innrykk: Venstre:  0 cm
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Læringsmiljøpolitisk utvalg 

Læringsmiljøpolitisk utvalg ledes av Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret, , med 

mindre noe annet er bestemt av 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, med mindre noe annet er bestemt av 

STA-styret.. 

 

Det velges fire representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for internasjonalisering.  

 

 

 

Bærekrafts – og miljøpolitisk utvalg  

Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg ledes av nestleder i STA-styret, med mindre noe annet er 

bestemt av STA-styret.. 

 

Det velges fire representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal følge opp og revidere Politisk dokument for bærekraft og miljø.  
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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.  

Én representant fra STA-styret møter i Velferdstingets møter med 

observatørstatus med tale- og forslagsrett. 
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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.  

 

Studentparlamentet vedtar mandatet for landsmøtedelegasjonen. Dette skal 

vedtas i et studentparlamentsmøte før delegasjonen veleges. 

 

Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av 

NSO.  

 

RAntall 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. 
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SP-sak 16/19 

Møtedato 20.03.19 

Saksbehandler Benedicte Nordlie 

 

STAs stillingsbeskrivelser  

   
Bakgrunn for saken 

I følge paragraf 10 i vedtektene skal stillingsbeskrivelsene revideres før 31.mars. Derfor 

kommer saken opp til Studentparlamentet (SP). Stillingsbeskrivelsene regulerer stillingene 

som er frikjøpte i organisasjonen, og omhandler derfor ikke organisasjonskonsulenten. 

Dagens stillingsbeskrivelser er svært omfattende og styret ber derfor SP, i de sakene de vil 

føye til noe, å eliminere noe annet. Dette er fordi stillingsbeskrivelsene skal være 

overkommelige, og å speile tilbake på stillingsprosenten til det aktuelle vervet.  

 

STA-styret foreslår at SP legger det helhetlige endringsforslaget til grunn, med mindre noe 

annet aktivt foreslås. 

 

Argumentasjon  

Forslaget som presenteres til SP inneholder ikke mange drastiske endringer fra dagens 

beskrivelse. Det er for alle vervene gjort noen endringer og presiseringer, dette er endringer 

styret mener er nødvendig for at vervene skal samsvare bedre med dagens arbeidsoppgaver. 

Styret har også valgt under «STA-styret» å presisere at alle styremedlemmene plikter seg å 

være synlige og være bevisst den rollen de tar på seg, i det de blir styremedlem for 

organisasjonen. Denne endringen foreslås for å understreke at man ikke bare velges inn til 

vervet stiller til, men at man også blir en del av et styre.   

 

STA-styret ber SP merke seg stillingsbeskrivelsen «Kommunikasjonsansvarlig». Det er under 

dette vervet de største endringene er foreslått, noe som er naturlig ettersom vervet ble 

opprettet i fjor. Styret velger å beholde vervet, og ser at organisasjonen nyttiggjør seg av 

denne stillingen for å gjøre organisasjonen mer synlig.  

 

Styret har derimot sett det nødvendig å foreslå nytt navn til kommunikasjonsansvarlig og 

tydeliggjøre arbeidsoppgavene som skisseres i stillingsbeskrivelsen. Når det gjelder en 

tydeliggjøring av arbeidsoppgavene dreier dette seg om at dagens beskrivelse er bred og 

utydelig. De endringene som er foreslått er derfor et resultat av hva siste årets 



  Side 2 

kommunikasjonsansvarlig har arbeidet med, og som styret ser er hensiktsmessig å presisere i 

stillingsbeskrivelsen. Det er også en presisering av arbeidsoppgaver som styret mener er 

nødvendig for organisasjonen, for å videreutvikle sin synlighet blant studenter.  

 

Når det gjelder å endre navn, foreslås dette endret fra kommunikasjonsansvarlig til PR-

ansvarlig. PR-ansvarlig er et etablert begrep som blant annet tar sikte på å fange 

virksomhetens målgrupper. Det er dette arbeidet dagens kommunikasjonsansvarlig gjør i ulike 

former, for å synliggjøre organisasjonen. Styret mener at ved å endre navnet vil dette 

samsvare bedre med de oppgavene dagens kommunikasjonsansvarlig bedriver. Styret er også 

av den oppfatningen at ved å bytte navn vil man bedre kunne rekruttere de rette søkerne til 

vervet, da man gir et mer ærlig bilde av hva stillingen omfatter. Vi ser også i dag en utfordring 

knyttet til at eksterne tar kontakt med kommunikasjonsansvarlig for å få en uttalelse fra STA, 

selv om dette er leders ansvar. Ved å endre navn mener styret dette også vil gi en klarhet utad 

hvem som er relevant å kontakte i ulike saker. 

 

Dagens stillingsbeskrivelser ligger ikke vedlagt i saken, men du finner dem her: 

https://stastudent.no/dokumenter/  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene, med de endringer som måtte forekomme på 

møtet.  

 

Endringer på verv og valgformer vil ikke tre i kraft før innehaver av vervet er ferdig med sin 

funksjonstid og ny valgperiode starter. 

 

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller på forslaget.  

 

Vedlegg:  

Helhetlig endringsforslag fra STA-styret.  

 

English Summary 
The Student Organization of Agder has revised the job descriptions. There are several minor 

changes in the document to fit the work done by the STA-board the last year. The biggest 

change that is suggested is to change the name from Communications officer to Officer for 

public relations. The STA-board is suggesting this because it will give a more clear picture of 

what type of job todays officer is doing.   

https://stastudent.no/dokumenter/
https://stastudent.no/dokumenter/
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STA-styret 

 

STA-styret består av leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig, læringsmiljøpolitisk ansvarlig og 

kommunikasjonsansvarlig.  

 

 

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-styret  plikter å være aktive og synlige styremedlemmer. De 
må være bevisst sin rolle som styremedlem og som representant for organisasjonen. 
 
Alle medlemmer i STA-styret , og kan tildeles arbeidsoppgaver 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 
andre hensyn. 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 
nært tett samarbeid med universitetsstyremedlemmene. 
 
STA-styret skal orientere Studentparlamentet dersom studentrepresentanter valgt eller 
oppnevnt av STA,tillitsvalgte, organer, utvalg eller komiteer i organisasjonen ikke følger 
vedtatt mandat eller stillingsbeskrivelser.  
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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 daglige og 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 har ansvar for oppfølging av organisasjonens økonomi. 
 
Leder har arbeidslederansvar for STAs organisasjonskonsulent. 
 
Leder skal være en ressursperson for medlemmene i STA-styret og skal hjelpe med 
saksbehandling der dette er nødvendig. 

 

 
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 
STA-styrets møteleder. 

 

Leder er Studentorganisasjonens ansikt utad og  er Studentorganisasjonens 
pressekontakt og talsperson. ,  
 
og er ansvarlig for at Studentorganisasjonen er en aktiv høringsinstans. 

 

Leder er ansvarlig for at Studentorganisasjonen er en aktiv høringsinstans. 
Leder har uttalelsesrett på̊̊ vegne av alle studenter ved UiA, Studentparlamentet og 
STA-styret. 

 

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 i 
møte med disse derav sette studentenesrs interesser på dagsorden. 

 

Leder skal, sammen med nestleder, etterstrebe legge til rette for samarbeid 
med mellom andre universiteter og studentdemokratier. 

formaterte: Skrift: (Standard) Cambria, 11,5 pkt



 

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 har observatørrett i alle politiske utvalg underlagt STA. 
 

Leder har ansvaret for kontakten med STAs Vvalgkomité og Kontrollkomite. 
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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 å̊ holde seg godt orientert i alle 
saker som er under behandling i Studentorganisasjonen. 
 

Nestleder skal kunne avlaste leder i representasjonsoppgaver samt andre oppgaver 
tilknyttet Studentorganisasjonen 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 politisk utvalg for bærekraft og miljø.  

 

Nestleder er leder for internasjonalt utvalg i STA. 
 
Nestleder har fast plass i Studiestartutvalget til UiA . 
 

 

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. 

 

Leder skal, sammen med nestleder, etterstrebe samarbeid med andre 
studentdemokratier 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 bistå 
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 er kontaktperson i STA for de studenttillitsvalgte ved UiA.  

 
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 studenttillitsvalgte ved å gjennomføre tillitsvalgtskurs i 
samarbeid med de aktuelle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. UiA.  

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal sammen med fakultetene 
gjennomføre Tillitsvalgtsamlinger for studenttillitsvalgte årlig. 
 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvaret for utforming og oppdatering av 
Tillitsvalgthåndboken. 
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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 er kontaktperson for studentrepresentanter i råd, styrer og 
utvalg i STA og på UiA. Fagpolitisk ansvarlig skal sikre opplæring og oppfølging  av 
disse. 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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KommunikasjonsansvarligPR-ansvarlig 
 

 

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 har ansvaret for det tekniske vedlikeholdet av 
www.stastudent.no 

 

Kommunikasjonsansvarlig skal aktivt synliggjøre det arbeidet som gjøres i 
organisasjonen ved bruk av blant annet sosiale medier, blogg og nyhetsbrev. 
 
Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for at det blir produsert grafisk materiale 
for STA. 

 

Kommunikasjonsansvarlig  skal følge opp og revidere stadig 
oppdatere og følge opp styrets kommunikasjonsstrategi. 

 

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for STA profileringsartikler, og skal følge 
opp grafisk arbeid i organisasjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stastudent.no/
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SP-sak 17/19 

Møtedato 20.03.19 

Saksbehandler Andreas Gravdahl og Emilie 

Hesselberg 

  

  

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 

https://stastudent.no/dokumenter/. Ta gjerne kontakt med saksbehandlere dersom det er noe 

som er uklart. 

 

STA-styret foreslår at Studentparlamentet legger det helhetlige endringsforslaget til grunn, 

med mindre noe annet aktivt foreslås. 

 
Argumentasjon   

Foreslåtte endringer fra STA-styret:  

 

§ 1 Innledning: «STAs økonomiske midler skal forvaltes på en måte som best mulig fremmer 

intensjonene i STAs formålsparagraf» tillegges «,jfr. §2 i STAs vedtekter».  

 

§ 2.1 Studentparlamentet, c): Foreliggende formulering strykes og endres til 

«Studentparlamentet skal ikke ta opp lån på vegne av STA».  

 

§ 2.2 STA-styret og sekretariat: Et nytt punkt (h) tillegges paragrafen med følgende tekst; 

«STA-styret og sekretariatet skal ikke ta opp lån på vegne av STA». Dette punktet har samme 

ordlyd som § 2 c), men styret ønsker en ytterligere presisering, hva gjelder ansvarsområde, for 

hver paragraf.  

 

§ 3.1 Reisekostnader, a): Endres til «Reiser skal foretas på billigste og mest miljøvennlige 

måte med mindre annet er hensiktsmessig». ‘Mest miljøvennlige’ tillegges fordi STA-styret 

mener det må oppfordres til å velge miljøvennlige transportmidler.  

 

§ 3.1 Reisekostnader, b): Punktet suppleres med følgende tekst; «STA kan dekke utgifter 

tilknyttet kollektivtransport som overstiger kroner 50,- til enkeltpersoner som er medlem av 

STAs råd, styrer og utvalg og Studentparlamentet». Punktet foreslås supplert med ny tekst for 

å presisere hvilken sats som gjelder tilbakebetaling av kollektivtransport og for hvilke organer 

det gjelder.  

 

§ 3.1 Reisekostnader, d): Punktet tillegges følgende tekst før foreliggende tekst; 

«Kjøregodtgjørelse skal begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens leder eller 

nestleder på forhånd». Punktet foreslås som en omformulering av foreliggende tekst, for bedre 

tydeliggjøring av kjøregodtgjørelse.  

https://stastudent.no/dokumenter/
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§ 3.1 Reisekostnader: Et nytt punkt (h) tillegges paragrafen med følgende tekst; 

«Representanter har selv ansvar for å ha gyldig reiseforsikring». Dette punktet foreslås inn i 

økonomireglementet for å presisere representantenes ansvar for å ha egen reiseforsikring. 

 

§ 3.2 Diettgodtgjørelser, a): Foreliggende tekst, andre setning, endres til; «I tilfeller hvor 

denne dietten kun dekker deler av forpleiningen gis diettgodtgjørelse etter godkjenning av 

leder eller nestleder, disse følger Norsk Studentorganisasjons satser». Styret ønsker å følge 

NSOs diettsatser for å ha konkrete beløp å forholde oss til. Skulle satsene endres, følger 

reglementetspunktet etter.  

 

Nytt punkt foreslås fra Styret; ‘§ 3.3 Innkjøp’. § 3.3 Innkjøp har følgende tekst; «Ved innkjøp 

skal STA-styret og sekretariatet etterstrebe miljøvennlige og etiske produkter. Innkjøpene må 

vurderes mot økonomiske hensyn». Dette punktet blir foreslått for å få et større fokus på 

bærekraft og etikk i organisasjonen, i forbindelse med innkjøp. 

 

§ 3.4 Ansettelser, a): andre setning endres til; «Kontrakten skal signeres av den ansatte og 

sittende leder eller nestleder». Dette for å presisere at kontrakten signeres av representanter 

fra forestående styre, for representanter under overlapp av nytt styre.  

 

§ 3.4 Ansettelser, d): Setningen suppleres med følgende tekst: «Dette med unntak av 

organisasjonskonsulent, som ansettes av Universitetet i Agder, i samarbeid med STA-styret». 

Dette er en presisering for ansettelsesprosessen av organisasjonskonsulent i STA.  

 

§ 3.5 Økonomiske sanksjoner ved fravær, a): endres til «Dersom deltakere på arrangement 

med bindende påmelding i regi av STA har ugyldig fravær utover 25% av arrangementets 

varighet, må deltakeren selv dekke reise- og oppholdskostnader. Fravær utover dette må 

godkjennes av leder eller nestleder. Ved sykdom kan STA-styret ved behov be om 

legeerklæring. Ved andre akutte tilfeller vil dette bli skjønnsmessig vurdert.» Punkt b) strykes, 

da essensen i punktet flyttes til punkt a).  

 

Økonomiske konsekvenser  

Disse endringene medfører ingen 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   
Vedlegg 1: Helhetlig endringsforslag økonomireglementet 
  

English Summary  
According to STA’s regulations, the Student Parliament must revise the Economy regulations 

before the 31st of March. The Economy regulations are available in English at 

https://stastudent.no/dokumenter/ under the ‘English documents’. STA is putting forward an 

overall proposal with a few minor changes to the Economy rules.  

https://stastudent.no/dokumenter/
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2  

3 Økonomireglement for Studentorganisasjonen i Agder  

4 (STA)  
5  
6  
7  
8 § 1 Innledning  
9  

10 Dette økonomireglementet er gjeldende for alle STAs organer. STAs økonomiske midler skal   
11 forvaltes på en måte som best mulig fremmer intensjonene i STAs formålsparagraf., jfr. §2 i 

STAs vedtekter.    
12   

13 § 2 Ansvarsforhold 
14   

15 § 2.1 Studentparlamentet 

16   

17 a) Studentparlamentet har det overordnede ansvaret for disponeringen av 

18  STAs økonomiske midler gjennom å vedta budsjett og godkjenne regnskap. 

19  Regnskap gjelder både lønn og drift. 

20 b) Studentparlamentets vedtak er bindende for alle organer i STA. 

21 c) 

STA skal ikke ta opp lån. Studentparlamentet skal ikke ta opp lån på vegne 

av STA. 

22   

23 § 2.2 STA-styret og sekretariat 

24   

25 a) Som organisasjonens utøvende organ, disponerer STA-styret 

26  organisasjonens midler etter retningslinjer gitt av Studentparlamentet. 

27 b) STA-styret innstiller på budsjett til Studentparlamentet. 

28 c) STA-styret er ansvarlig for organisasjonens regnskapsføring og 

29  budsjettkontroll. 

30 d) STA-styret kan etter behov fremme sak om revidering av budsjett. 

31 e) Ledelse og sekretariatet har stående fullmakt, inntil annet er bestemt av 

32  Studentparlamentet, til å bestille varer og tjenester på organisasjonens 

33  vegne i henhold til gjeldende budsjett. Ved innkjøp som ikke er av 

34  rutinemessig art skal STA-styret konsulteres før kjøp. 

35 f) STA-styret skal motta regnskapsrapporter månedlig, og plikter å holde seg 

36  oppdatert på organisasjonens økonomi. 

37 g) STA-styret skal ha interne retningslinjer for daglig økonomiarbeid i STA. 

38                            h) 

Disse retningslinjene vedtas av STA-styret.  

STA-styret og sekretariatet skal ikke ta opp lån på vegne av STA.  

39   

40 § 2.3 Revisor 

41   

42 a) Revisor fører kontroll med at regnskapet er utført i samsvar med god 

43  regnskapsskikk. Revisor skal ikke inneha verv i organisasjonen. 

44 b) Regnskapet skal revideres for hvert kalenderår og legges frem for 

45  godkjenning på møte i Studentparlamentet innen 31. mars. 
46   



  47 
  48  
  49 
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50 § 3 Rutiner:  
51   

52 § 3.1 Reisekostnader 

53   

54 a) 

Reiser skal foretas på billigste og mest miljøvennlige måte med mindre annet er 

hensiktsmessig. 

55 b) Ved arrangementer i regi av STA hvor det er færre enn 4 reisende settes det 

56  

som hovedregel ikke opp fellestransport. STA kan dekke utgifter tilknyttet 

kollektivtransport som overstiger kroner 50,- til enkeltpersoner som er 

medlem av STAs råd, styrer og utvalg og Studentparlamentet eller STA-

styret. . 

57 c) Bruk av taxi skal begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens 

58  leder eller nestleder på forhånd. 

59 d) 

Organisasjonen dekker bare kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse skal 

begrunnes spesielt og godkjennes av organisasjonens leder eller nestleder på 

forhånd.dersom det er innhentet 

60  tillatelse fra leder eller nestleder på forhånd. Dersom tillatelse gis, skal 

61  reiseruten og avstanden spesifiseres. Det blir gitt en kjøregodtgjørelse 

62  regulert etter statens satser. Denne innebærer ikke ekstra godtgjørelse for 

63  ekstra passasjerer. Kjøregodtgjørelse føres på STAs skjemaer. 

64 e) Reiseregning skal skrives på fastsatt skjema og sendes til STA, snarest og 

65  senest innen én måned etter at reisen er avsluttet hvis ingen annen tidsfrist 

66  er bestemt. 

67 f) Reiseutgifter skal være dokumenterte og alle kvitteringer for utgifter må 

68  legges ved. 

69 g) I særskilte tilfeller kan skriftlige begrunnede utgifter til tjenestereiser 

70  dekkes, selv om det ikke foreligger kvitteringer. I slike tilfeller legges 

71  

billigste reisemåte med offentlig kommunikasjon til grunn. 

h) Representanter har selv ansvar for å ha gyldig reiseforsikring. 

72   

73 § 3.2 Diettgodtgjørelser 

74   

75 a) Ved deltakelse på kurs/møter/arrangement der kost er inkludert, blir det 

76  ikke gitt diettgodtgjørelse. I tilfeller hvor denne dietten kun dekker deler av  

77  forpleiningen gis diettgodtgjørelse etter godkjenning av leder eller 

78  nNestleder, disse følger Norsk Studentorganisasjons satser. 

79 b) Ved refusjon av diett skal kvittering fremlegges. Det må vises skjønn i 

80  særskilte tilfeller. 

81   

82 

§ 3.3 Innkjøp 

a) Ved innkjøp skal STA-styret og 

sekretariatet skal etterstrebe å gå 

til innkjøp av miljøvennlige og 

etiske produkter. Innkjøpene må 

vurderes mot økonomiske 

hensyn. 

 

§ 3.43 Ansettelser 

83   

84 a) Det skal i hvert enkelt tilfelle hvor tilsetting finner sted, settes opp en 
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85  kontrakt hvor arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn og ferie er angitt. 

86  

Kontrakten skal signeres av den ansatte tilsatte og sittende leder eller 

nestleder. 

87 b) Styret har anledning til å tilsette og avlønne ekstra og midlertidig 

88  personalhjelp i inntil 2 mnd. 

89 c) Midlertidige stillinger over 2 mnd., samt nye permanente stillinger skal 

90  opprettes av Studentparlamentet. 

91 d) 

Styret ansetter administrativt ansatte. Dette med unntak av 

organisasjonskonsulent, som ansettes av Universitetet i Agder, i samarbeid 

med STA-styret. 

. 

92 e) I tilfeller hvor STA tar inn praksiskandidater i organisasjonen, og dette ikke 

93  medfører økte kostnader, er det STA-styret som fatter vedtak. 

94   

95    
96  
97  
98  
99  
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100 

 

 

 

 

 § 3.54 Økonomiske sanksjoner ved fFravær 

101  

102 

a)   Dersom deltakere på møter eller arrangement med bindende påmelding i regi 

av STA har ugyldig 

103 fravær ut over 25 % av møtet av eller arrangementets varighet, må deltakeren 

104 selv dekke reise- og oppholdskostnader. Fravær utover dette må 

105 

godkjennes av leder eller nestleder. Ved sykdom kan STA-styret ved behov 

be om legeerklæring. Ved andre akutte tilfeller vil dette bli skjønnsmessig 

vurdert.  

106 b)  Om en representant melder avbud til et arrangement med bindende 

107 påmelding må vedkommende dekke eventuelle kostnader selv. Ved sykdom  

108 kan STA-styret ved behov be om legeerklæring. Ved andre akutte tilfeller 

109 vil dette bli skjønnsmessig vurdert. 

110  

111 § 4 Generelt 

112  

113 § 4.1 Henvisninger 

114  

115 Dette reglementet er vedtatt av Studentparlamentet. Økonomireglementet 

116 skal være i samsvar med STAs vedtekter og er underordnet disse. 

117  

118 § 4.2 Ikrafttredelse og endringer 

119  

120 Økonomireglementet trer i kraft fra og med 1. september 2004 og gjelder til 

121 annen bestemmelse foreligger. 

122  

123  

   

                      

                     Revidert 23.april 2008 
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                     Revidert 20.mars 2018 
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