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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 23.oktober 2019, klokken 16.15
Sted: Bluebox, Grimstad
Det blir servering på møtet.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 16.10.19

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

23.oktober 2019
Bluebox, Grimstad

SAK
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra SPmøtet 25.september 2019
SP-sak 48/19 Siden sist
Diskusjonssaker
SP-sak 49/19 Rektorat og strategi
Vedtakssaker
SP-sak 50/19 Søknad om medlemsskap i STA –
linjeforeningen Primericus
Diskusjonssaker
SP-sak 51/19 Honours Program
SP-sak 52/19
SP-sak 53/19
Infosaker
SP-sak 54/19

Code of conduct
Statsbudsjettprioriteringer 2021
Eventuelt

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Olea Magdalene Norset
og Gøril Hannås

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt

Sindre Nikolai
Andersen
Benedicte Nordlie
Bendik Hagen

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 23.10.2019:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19
SP-sak 00d/19
SP-sak 48/19
SP-sak 49/19
Pause
SP-sak 50/19
SP-sak 51/19
SP-sak 52/19
Pause
SP-sak 53/19
SP-sak 54/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 25.09.19
Siden sist
Rektoratet og strategi
Søknad om medlemskap i STA,
Primericus
Honors Program
Code of conduct
Statsbudsjettprioriteringer 2021
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-17.30
17.30-17.40
17.40-17.55
17.55-18.35
18.35-19.15
19.15-19.25
19.25-20.05
20.05-20.15

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 20.15. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til
møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
25.09.19
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 25.september 2019, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Sindre Olsen
Stine Rannveig Frivold
Koit Stjerngaard
Helge S. Rosfjord
Sofie S. Klit
Andrea Wold Johansen
Tobias Salte Klausen
Eline Øverbø Roaldsøy
Sivert Aase Fluge
Eyla Evertsen da Gama
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Tron Erlend Tronsen
Kaja Marie S. Antonsen
Silje Moen
Isabella Anna Hansen
Helene Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Camilla Ullstad Kristiansen
Hanna Stapnes Bøgwald
Simen Hove
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset
Sindre Nikolai Andersen
Bendik Hagen
Adam Tzur

Andre:

Pernille K. Rist- Christensen, STAs Kontrollkomité
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske, UiA-styret
Jacob H. Handegard, SiA-styreleder
Thomas Johnsen, VT-leder
Christoffer Einan- Rønning, Anders Magnus Berg og Erland Bryde, vararepresentanter i SP
Fam Karine Heer Aas, velferds- og likestillingsansvarlig i NSO
Silje Elden Wilhelmsen, Framtiden i våre hender Kristiansand Studentlag
Unikum

Ordstyrere:

Christine Alveberg
Kristian B. Bakken

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Linda- Marie Leirpoll
Gisle G.T. Tarhavn
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Christine Alveberg og Kristian B. Bakken
Godkjent

SP-sak 00b/19

Opprop
Det var 24 stykk tilstede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/19

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
Ordtyrerbenken foreslo at Fam fra NSO kunne få fem minutt til å
snakke om NSO. Dette var ok for SP.
Godkjent med én kommentar

SP-sak 00d/19

Godkjenning av protokoll fra Valgforsamlingen 22.05.19 og
SP-møtet 29.05.19
Godkjent

Før man gikk videre på sakslisten introduserte Fam seg, og snakket om hva hun og NSO
jobber med.

SP-sak 39/19

Siden sist
Benedicte informerte om siden sist. Mathilde informerte fra UiAStyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 40/19

Forretningsorden for Studentparlamentet
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar forslag til forretningsorden, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 41/19

Søknad om medlemsskap i STA – Framtiden i våre hender
Kristiansand Studentlag
Forslag til vedtak
Framtiden i våre hender – Kristiansand Studentlag blir medlem av
Studentorganisasjonen i Agder fra 25.september 2019, med de
rettigheter og plikter det innebærer.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 42/19

Handlingsplan STA 2019/2020

Underveis i debatten ble det foretatt en prøvevotering vedrørende spørsmålet om å heise
Pride-flagget i UiAs offisielle flaggstang. Prøvevoteringen viste at det var 18 stykk som var
for dette, og 6 imot.
Det ble levert et forslag fra Hanna, Simen og Camilla, men dette ble trukket underveis.
Ordstyrerbenken spurte om noen i SP ønsket å opprettholde dette, det var det ikke.

Forslag nr. 1

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
Simen Hove

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Stryke punktet
«STA skal arbeide for at obligatorisk begrunnelse blir innført på UiA», under
utdanningskvalitet.
Vedtak
Falt med tre stemmer
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Forslag nr. 2

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Eline Ø. Roaldsøy og
Andrea Wold
Johansen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Utdanningskvalitet: punkt 2:
«STA skal arbeide for at obligatorisk skriftlig begrunnelse blir innført på UiA»
Vedtak

Vedtatt mot 10 stemmer og tre avholdende

Forslag nr. 3

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Kristoffer Svendsen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Kulepunkt 2, endre til:
«STA skal arbeide for en enklere løsning for og be om begrunnelse, der man beholder
anonymiteten»
Vedtak
Falt med 11 stemmer og en avholdende

Forslag nr. 4

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Fredrik Arntzen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
STA skal arbeide for kvalitetssikring og utvikling av praksisopphold i regi av universitetet.
Vedtak

Vedtatt mot fire stemmer og seks avholdende

Forslag nr. 5

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Sondre Olsen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Understøttes forslag gitt om at STA skal jobbe for kvalitet i praksis, og legge til at STA skal
jobbe for å øke den pedagogiske kompetansen til eksterne veiledere (eks. kontaktsykepleiere)
Vedtak

Falt med fem stemmer og fem avholdende
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Forslag nr. 6

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Kaja Anthonsen, Sile
Moen og Isabella
Hansen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
«STA skal jobbe for at UiA skal bli sertifisert likestilt arbeidsplass»
(under «Politikk og «Mangfold og likestilling»)
Vedtak
Forslaget ble først vedtatt, men det ble tatt
flere til orden som tilsa at voteringen hadde
gått for fort. Ordstyrerbenken spurte SP om
de ønsket en ny votering- det ble enstemmig
vedtatt.
Den andre voteringen viste at forslaget falt
med åtte stemmer og to avholdende.

Forslag nr. 7

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Fredrik Arntzen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
«… markerer mangfold på og utenfor campus Kristiansand og Grimstad ved blant annet å
flagge med Prideflagget ved anledninger som tilsier det, bla. a Skeive Sørlandsdager»
Vedtak

Vedtatt med åtte stemmer og en avholdende

Forslag nr. 8

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Sile Moen, Kaja
Anthonsen og
Isabella Hansen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Under «Politikk» og «Bærekraft og miljø»:
«STA skal arbeide for at UiA blir sertifisert miljøfyrtårn»
Vedtak

Vedtatt mot åtte stemmer og fire avholdende

Forslag nr. 9

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag

Kapittel:

Side
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Forslagsstiller

Sondre Olsen, Stine
R. Frivold, Koit
Stjerngaard og Helge
S. Rosfjord

Forslag
Endre, «STA skal jobbe med å øke entall følgere på facebook» til «STA skal jobbe med å øke
synligheten og rekkevidde i sosiale medier»
Vedtak

Vedtatt mot tre stemmer og en avholdende

Forslag nr. 10

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Kristoffer Spenik og
Kristoffer Svendsen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Legge til «Instagram» under kulepunkt 3 på kommunikasjon.
Ny setning:
«STA skal jobbe med å øke antall følgere på Facebook og Instagram»
Vedtak
Falt med fire stemmer

Forslag nr. 11

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Sondre Olsen, Stine
R. Frivold, Koit
Stjerngaard og Helge
S. Rosfjord

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Legge til følgende kulepunkt:
«STA skal benytte seg av tidligere gjennomslag som har kommet studentene til gode i sin
promotering»
Vedtak
Falt med fem stemmer og fire avholdende

Forslag nr. 12

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Eline Marie Nilsen,
Ingrid M. S.
Lindquist og Tron
Erlend Tronsen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
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Forslag
Endre: «STA skal se på muligheten for å endre organisasjonens grafiske profil, samt navnet
på STA-styret.
Til: «STA skal se på muligheten for å endre organisasjonens grafiske profil»
Overskrift: Organisasjon
Underoverskrift: Organisatorisk, punkt 1
Vedtak

Falt med åtte stemmer

Forslag nr. 13

SP-Sak 42/19

Kapittel:

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Andreas Mosvold
Salvesen

Forslagsstiller

Side

Forslag
Punkt 1, under Organisatorisk
Legge til på slutten:
«… og de økonomiske konsekvensene dette vil påføre»
Vedtak
Vedtatt mot fem stemmer og tre avholdende

Forslag nr. 14

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
Kaja Anthonsen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Stryke kulepunkt 5 under «Organisasjon» og «Organisatorisk»
«STA skal se nærmere på andre modeller for valgordning til Studentparlamentet, herunder
hybridmodell»
Vedtak
Vedtatt mot ti stemmer og to avholdende
Forslag nr. 15

SP-Sak 42/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggforslag
Sile Moen, Kaja
Anthonsen og
Isabella Hansen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

Forslag
Under «Organisasjon», under «Organisatorisk»
«STA se på muligheten or å ta i bruk elektronisk forslagslark til SP møtene»
Vedtak

Vedtatt mot ti stemmer og tre avholdende
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2019/2020, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt
---------------------------------------------------------------------------Protokolltilførsler i saken
Kaja Anthonsen skrev under på den følgende teksten: «Uenig med SP
sin votering om å ikke legge til forslaget om at STA skal jobbe for at
UiA skal bli sertifisert likestilt arbeidsplass»
Eline Øverbø Roaldsøy, Ingrid M.S. Lindqvist, Eline Marie Nilsen,
Sivert Aase Fluge, Andrea Wold Johansen og Sofie Klit skrev under på
den følgende teksten: «Eg stemte imot tilleggsforslag om å bli en
sertifisert likestilt arbeidsplass (UiA), pga mangel på informasjon rundt
temaet»
Camilla Ulstad Kristiansen, Hanna S. Bøgwald, Ingrid M.S. Lindqvist,
Eline Marie Nilsen og Sondre Olsen skrev under på den følgende
teksten:
«Undertegnende mener at punkt én under «organisatorisk» skal delvis
strykes, leddsetning «samt navnet på STA-styret». Altså blir punktet:
• STA skal se på muligheten for å endre organisasjonens grafiske
profil.
Fredrik Arntzen, Andreas Mosvold Salvesen, Helene Tofte Røiri, Sofie
Klit og Sondre Olsen skrev under på den følgende teksten:
«Undertegnende mener at punkt 5 under overskrift «organisatorisk»
skal fortsette å stå og ikke skal strykes.
STA-styret skal se nærmere på andre modeller for valgordning til
Studentparlamentet herunder Hybridmodell»

SP-sak 43/19

Møtedatoer Studentparlamentet 2019/2020
Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplan for
Studentparlamentets virkeperiode 2019/2020, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Møtetidspunktet er onsdag klokken 16.15, med unntak av valgforsamling
20.mai.
23. oktober – Grimstad
20. november – Kristiansand
22. januar – Grimstad
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26. februar – Kristiansand
25.mars – Grimstad
29. april – Kristiansand
20. mai – Kristiansand (valgforsamling, starter klokken 15.15)
27. mai – Grimstad
Enstemmig vedtatt

SP-sak 44/19

Budsjett 2020
Forslag til vedtak
•
•

Studentparlamentet vedtar budsjettet for UiA 2020, med de
endringer som måtte forekomme på møtet
Studentparlamentet vedtar budsjettet for VT 2020, med de endringer
som måtte forekomme på møtet
Enstemmig vedtatt

Diskusjonssaker
SP-sak 45/19

Handlingsplan – UiAs Likestilling- og inkluderingsutvalg
Bendik innledet på saken. Studentparlamentet fikk mulighet til å
diskutere forslag til nye handlingsplan i LiU.

Orienteringssaker
SP-sak 46/19

Fraværsystemet
Benedicte informerte Studentparlamentet om systemet, og minnet alle
på å følge det.

SP-sak 47/19

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 21.10.

Siden sist oktober
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 STAstyret og de to representantene i UiA-styret.

Høringer:
Styret har svart på høringen om revidering av UiAs handlingsplan for Likestilling, inkludering
og mangfold. Olea sitter i denne arbeidsgruppen.

Media
Styret har vært synlig under flere artikler i Unikum. Blant annet under saken «Et
studentdemokrati i krise?»
Benedicte har vært ute i Khrono og snakket om ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen) i sektoren.
Benedicte deltok i KRS-by sin film om åpningen av UiA-parken

Arrangement og konferanser:
Sindre har deltatt på MatRIC’s årskonferanse og årsmøte i Bergen
Sindre har deltatt på DIKU’s nettverkskonferanse i Trondheim
Benedicte har vært i København sammen med arbeidsgruppen for campusutviklingsplanen
Benedicte har deltatt på det studentpolitiske toppmøtet i Oslo
Benedicte har deltatt på ledersamling i regi av NSO i Fredrikstad
Bendik holdt appell på verdensdagen for psykisk helse, han satt også i arbeidsgruppen for
dette arrangementet
Benedicte holdt innledning på Studentombudets årskonferanse i Kristiansand
Bendik holdte appell ved kunstfags styremøte for engasjerte studenter
Benedicte deltok på den offisielle åpningen av nye toppetasjer ved UiA
Bendik, Olea og Benedicte har deltatt på konferansen «Utdanningseksplosjonen» på UiA

Olea har sammen med flere studentaktiviteter og linjeforening planlagt og arrangert åpningen
av UiA-parken
Olea og Benedicte har sammen med Engasjertpils Kristiansand planlagt og arrangert et felles
arrangement på Teateret
Benedicte holdte appell på åpningen av UiA-parken

Aktivitet:
Olea og Benedicte har vært på samarbeidsmøte sammen med SKMU
Benedicte har deltatt på samarbeidsmøte med Teateret
Olea og Benedicte har vært på samarbeidsmøte sammen med Unikum
Styret har gjennomført et felles møte med viserektor for utdanning, Morten Brekke
Styret har deltatt på «Rektors kaffe»
Olea og Benedicte har vært på samarbeidsmøtet med rektors nye studentmentorer
Benedicte og Olea sendte inn høringsuttalelse til NOKUT, i forbindelse med deres tilsyn med
UiAs kvalitetsarbeid denne høsten
Benedicte har vært på arbeidsmøte for gjennomgang av rutinene tilknyttet varslingssystemet
for kritikkverdige forhold ved UiA
Benedicte har bidratt inn i arbeidsgruppen for TV-aksjonen 2019
Benedicte og Irene arrangerte fellesrådsmøte for studentaktivtetene og linjeforeningene i
Grimstad
Olea og Irene arrangerte fellesrådsmøte for studentaktivtetene og linjeforeningene i
Kristiansand
Styret har gjennomført lunsj sammen med SP både i Kristiansand og Grimstad
Irene, Benedicte og Olea organiserer NSO årlige høstkonferanse som skal avholdes i
Kristiansand 25-27.oktober
Styret har arbeidet strategisk med handlingsplanen for 2019/2020 som ble vedtatt av SP
Styret har gjennomført et internt husmøte
Adam har oppdatert nettsiden med informasjon om studentaktiviteter og styrets arbeid
Sindre har deltatt på workshop for utbygging av toppetasjen i H-bygget
Benedicte har deltatt på VT-møtet som observatør
Bendik har deltatt på faget ORG-123 som er for tillitsvalgte

Annet:
Til info har store deler av styret tatt høstferie denne måneden, for å benytte sin siste ferieuke.
Adam avslutter sin praksisperiode 18.oktober. Da har han vært i praksis, i regi av studiet, i 6
uker.
Vi håper alle i SP noterer seg ned de kommende datoene for SP-lunsj, både i Kristiansand og
Grimstad. Dette er sendt ut via e-post.

Til SP fra Universitetsstyret
Universitetsstyret hadde ekstraordinært styremøte 7. oktober hvor tilsetting av dekanene var
på agendaen. Det ble et kort møte da vi vedtok de innstilte kandidatene.
Informasjon om kandidatene kan finnes her:
https://www.uia.no/nyheter/nye-dekaner-ved-universitetet-i-agder

Neste møte er 16. og 17. oktober hvor første dag er satt av til dialogmøte med fakultetene og
andre dag til selve møtet.

SP-sak 49/19
Møtedato 23.10.19
Saksbehandler Olea Magdalene Norset

Nytt rektorat ved UiA – Fokusområder og strategiprosess fremover
Bakgrunn for saken
Nytt rektorat ved UiA har startet sitt arbeid med fokusområder framover og strategi for de
neste fire årene. Den formelle strategiprosessen er under utvikling og skal vedtas av styret
16./17.oktober. Vi ønsker å presentere dette for Studentparlamentet (SP) slik at SP er orientert
om saken og perioden som er i vente.
Gøril Hannås vil delta på møtet for å presentere arbeidet så langt. Gøril er nyansatt viserektor
for samfunnskontakt og nyskaping, en viserektor-stilling som er helt ny ved UiA. Etter
presentasjonen vil hun svare på spørsmål fra SP og dere har mulighet til å komme med
innspill til arbeidet og veien videre.
Det er et mål om at strategien og det endelige arbeidet skal behandles i UiA-styret i juni 2020.
Argumentasjon
UiAs strategi sier noe om de overordnede målene UiA har for den kommende rektorperioden,
og her er det viktig at studentstemmen er med. Rektoratet ønsker å presentere den kommende
prosessen og høre Studentparlamentets tanker om dette.
Når strategiprosessen er formelt igangsatt vil det komme en høring, som også STA mottar. Da
er vårt mål i STA-styret å ta opp høringen i SP for konkrete innspill til høringssvaret. Det vil
trolig også bli lagt opp til at studenter på andre arenaer også kan gi innspill på strategien, og
da håper styret at SP deltar, samt oppfordrer medstudenter til å bidra.
Rektoratet ønsker å videreutvikle nåværende strategi, og legger da denne til grunn i sitt
arbeid. Nåværende strategi har tre satsningsområder: Læring og utdanning for fremtiden,
Globalt mindset, og Samfunnsengasjement og nyskaping. Man kan lese mer om strategien
her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2016-2020
Med viserektors presentasjon til grunn ønsker vi at Studentparlamentet diskuterer:
• Hva er Studentparlamentets synspunkter?
• Tilbakemeldinger på rektoratets tanker?
• Hvordan kan studenter bidra inn i strategiprosessen?

Side 2

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Vedlegg
Ingen.

English Summary
We now have a new rector team at UiA and they have started their work on areas of priority
and strategy for the next four years. The strategy process will be presented for the UiA Board
on October 16th and 17th. The rector team and the STA- board want to inform the Student
Parliament and make sure the student voice is heard through the process.

SP-sak 50/19
Møtedato 23.10.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Søknad om medlemskap fra Primericus
Bakgrunn for saken
STA har mottatt en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Primericus, og har hatt denne til
behandling i styret. Primericus er linjeforeningen for studentene på Grunnskolelærerutdanningen
GLU 1-7 og GLU 5-10.
Argumentasjon
Primericus har sett interesse og behov for en linjeforening over lengre tid, og ønsker at den skal
skape sosialt samhold, identitetsfølelse og godt studentmiljø for studenter på GLU 1-7 og GLU 510.
Primericus ønsker gjerne STA i ryggen med den tryggheten det gir, samt at de ønsker å bli en del
av det store samholdet av linjeforeninger i STA. Videre ønsker de å ta i bruk fordelene
medlemskapet gir dem til det beste for deres medlemmer.
Linjeforeningen Primericus ønsker å ha et bredt fokus på inkluderende arrangement for sine
medlemmer.
STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for linjeforeningen, og bekrefter at
Primericus oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Primericus blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 23.oktober 2019, med de
rettigheter og plikter det innebærer.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad fra Primericus, med tilhørende vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity, Primericus.
The board has undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that they
meet the requirements and guidelines that have been adopted.

STA - Søknad

Primericus – Linjeforening - GLU

24.09.2019

STA Søknad
Vi er stolte og glad for å introdusere linjeforeningen Primericus med omlag 830 medlemmer og vi
søker herved om medlemskap i STA.
Vi ønsker at vår linjeforening skal skape sosialt samhold, identitetsfølelse og godt studentmiljø for
studenter på GLU 1-7 og GLU 5-10. Vi i styret har sett interesse og behov for en linjeforening over en
lengere periode. Vi ønsker gjerne STA i ryggen med den tryggheten det gir samt at vi ønsker å bli en
del av det store samholdet av linjeforeninger i STA. Vi anerkjenner også STA som en viktig aktør og
samarbeidspartner for å fremme profesjonalitet i utviklingen av en god linjeforening.
Vi ønsker å ta i bruk fordelene medlemskapet gir oss til det beste for våre medlemmer og STAs
interesser. Vi ønsker spesielt å ta i bruk Alibiet ettersom vi er en linjeforening som fokuserer på at
det skal være minst mulig kostnader for våre medlemmer på arrangementer.
Linjeforeningen Primericus ønsker å ha et bredt fokus på inkluderende arrangement. Vi har bygd opp
styret og fordelt ansvarsoppgaver med følgende verv: Leder, nestleder, økonomiansvarlig,
medieansvarlig, arrangementansvarlig, fadderansvarlig, læringsmiljøansvarlig, fagansvarlig og
styremedlem. Vi mener derfor at vi kan tilby en linjeforening med bred profil og stort nedslagsfelt for
medlemmene.
Vi er en ny oppstartet forening og det foreligger per dags dato ingen offisiell årsplan. For øyeblikket
jobber vi med UIA- karriere arbeidslivsdagen, KICK – OFF, Back to school-arrangement, og
fadderordningen inn mot semesterstart 2020. Hovedfokus for øyeblikket er å gjennomføre alle
formelle prosesser. Vi vil også mye tid på promotering og oppstart.
Styremedlemsliste for Primericus:
Markus Dall’Osso Teigset (Leder) – 90915692 – Markut18@Uia.no – 2a – GLU 1-7
Anniken Gjærum (Nestleder) – 93688102 – Annikg18@Uia.no – 2a – GLU 1-7
Maren Sundt (Økonomiansvarlig) – 91330545 – Mares18@Uia.no – 2c – GLU 1-7
Karina Åkre (Økonomiansvarlig) – 47519595 – Karina18@Uia.no – 2c – GLU 1-7
Martine Thorvik (Fadderansvarlig) – 95968030 – Martt18@Uia.no – 2c – GLU 1-7
Tora Gjølme Moen (Fagansvarlig) – 40466163 – Toragm18@Uia.no – 2c – GLU 1-7
Linda Kurverud (Arrangementansvarlig) – 40638362 – Lindak18@Uia.no – 2b – GLU 1-7
Aminda Hansen (Læringsmiljøansvarlig) – 94056696 – Amindh18@Uia.no – 2b – GLU 1-7
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Benjamin Aasen (Medieansvarlig) – 41206210 - Benjaa18@Uia.no – 2a – GLU 1-7
Ingrid Storesund (Styremedlem) –46850086 - Ingridsto@Uia.no – 1a – GLU 1-7
Elma Latić (Medieansvarlig) – 90273042- Elmal18@Uia.no – 2a – GLU 1-7

Vi ser fram til et godt samarbeid med dere i STA videre.
Med vennlig hilsen, Primericus styret.

24.09.2019
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Vedtekter – Primericus
Kapittel 1 – Navn og Formål
§1-1 Linjeforeningen Primericus er av og for studenter som går på GLU 1-7 og GLU 5-10 på
Universitet i Agder, Campus Kristiansand. Primericus har organisasjonsnummer 923 583 912
i Brønnøysundregisteret.
§1-2 Primericus skal skape sosialt samhold og godt studentmiljø på tvers av de forskjellige
studieløpene og årskullene.
§1-3 Primericus har ansvaret for fadderordningen for nye studenter på GLU 1-7 og GLU 5-10.
§1-4 Primericus skal bidra til å skape en identitetsfølelse for GLU-studenter.
§1-5 Primericus skal være en inkluderende forening og vil derfor etterstrebe at aktiviteter og
arrangementer har lavest mulig kostnad for den enkelte.

Kapittel 2 – Medlemskap
§2-1 Medlemmene av Primericus er studenter på GLU 1-7 og GLU 5-10.
§2-2 Studentene blir automatisk medlem av Primericus ved opptak til GLU 1-7 og GLU 5-10.
§2-3 Alle medlemmer av Primericus har tale-, forslags-, og stemmerett ved årsmøtet.
§2-4 Medlemmer har muligheten til å delta på arrangementer avholdt av Primericus.
§2-4-1 Medlemmer har rett til å bli med, samt dele i linjeforeningens Facebook-gruppe etter
godkjenning av moderator.
§2-5 Alle medlemmer har muligheten til å melde seg ut av Primericus. Dette gjøres skriftlig
til en i styret.
§2-6 Medlemmer som melder seg ut, får opphevet medlemskap, eller slutter på studiet
mister rettighetene og mulighetene under §2-4 og §2-4-1.

Kapittel 3 – Styret
§3-1 Styret skal bestå av leder, nestleder, 2 (to) økonomiansvarlige, 2(to)medieansvarlige,
arrangement-ansvarlig, fadderansvarlig, læringsmiljøansvarlig, fagansvarlig og 1 (ett)
styremedlem.
§3-1-1 Styret blir valgt på årsmøtet, og sitter i en ettårsperiode.
§3-1-2 Alle styremøter skal protokollføres.
§3-1-3 Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst 3 (tre) styremedlemmer møter.
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§3-1-4 Ved mangel på ansvarsperson på verv grunnet resignasjon eller opphevelse, skal
styret i fellesskap gjøre vervets oppgaver inntil neste valg.
§3-2 Det skal avholdes styremøter minst 1 (en) gang i måneden og ved behov.
§3-3 Styret har ansvar for økonomien til studentaktiviteten. Hovedansvaret ligger hos
økonomiansvarlige, i samråd med leder.

§3-4 Leder
§3-4-1 Leder har det overordnede ansvaret for Primericus.
§3-4-2 Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.
§3-4-3 Leder skal være Primericus hovedrepresentant og skal representere medlemmers
interesser og verdier.
§3-4-4 Leder har ansvar for innkalling til møter, samt påse at møtene gjennomføres.
§3-4-5 Leder er ansvarlig for å delegere arbeidsoppgaver til styremedlemmer, samt påse at
disse blir gjennomført på en måte som følger Primericus sine verdier under §1-2, §1-3, §1-4
og 1-5.
§3-4-6 Leder er ordstyrer på styremøter og skal sikre progresjon, samt god saksbehandling.

§3-5 Nestleder
§3-5-1 Nestleder skal utføre leders oppgaver til neste årsmøte dersom leder resignerer,
slutter på studiet eller får vervet sitt opphevet.
§3-5-2 Nestleder skal være leders nærmeste samarbeidspartner og har ansvar for å skaffe
møtelokalet for styremøter og årsmøter.
§3-5-3 Nestleder skal sørge for at Primericus handler i samsvar med gjeldene vedtekter.

§3-6 Medieansvarlig
§3-6-1 Medieansvarlig har ansvar for å drifte, administrere og moderere Primericus på
sosiale medier.
§3-6-2 Medieansvarlig skal være ansvarlig for å være det bindende leddet mellom styret og
medlemmer.

§3-7 Økonomiansvarlige
§3-7-1 Økonomiansvarlige skal ha oversikt over økonomien til Primericus ved å føre
regnskap, samt dokumentere inntekter og utgifter.
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§3-7-2 Økonomiansvarlige har et overordnet ansvar for at Primericus har en god og ansvarlig
økonomi og forvalter linjeforeningens økonomiske interesser.
§3-7-3 Økonomiansvarlige er ansvarlig for å administrere eventuelle sponsorer eller
støtteordninger til Primericus.
§3-7-4 Økonomiansvarlige skal utforme en plan dersom det oppstår underskudd eller andre
negative økonomiske innvirkninger.
§3-7-5 Økonomiansvarlige har signaturrett på vegne av Primericus med sin bankforbindelse.
Dette er også presisert i stiftelsesdokumentene i Brønnøysundregisteret.

§3-8 Arrangementsansvarlig
§3-8-1 Arrangementsansvarlig er ansvarlig for å tilrettelegge for aktiviteter, samt andre
sosiale sammenkomster og arrangementer på vegne av Primericus.
§3-8-2 Arrangementsansvarlig og medieansvarlig samarbeider om informasjonsspredning og
promotering til medlemmene i aktuelle kanaler. Dette gjelder blant annet ved
arrangementer, årsmøter, kurs, foredrag og lignende.
§3-8-3 Arrangementsansvarlig har ansvar for å etablere/opprettholde samarbeidsavtaler
med eksterne aktører.

§3-9 Fadderansvarlig
§3-9-1 Fadderansvarlig er ansvarlig for å etablere/opprettholde samarbeidet med
Universitetet i Agders fadderstyret.
§3-9-2 Fadderansvarlig er ansvarlig for å planlegge fadderukene, dele opp i faddergrupper,
strebe mot et best mulig samhold, sørge for aktiviteter på tvers av årskull, samt på tvers av
1-7 og 5-10 og eventuelt årsstudium som blir tatt opp i tilhørende faddergrupper.
§3-9-3 Fadderansvarlig er administrativt ansvarlig for gjennomføringen av fadderukene.

§3-10 Styremedlem
§3-10-1 Det skal være minst 1 (ett) styremedlem i tillegg til de andre ansvarsområdene.
§3-10-2 Styremedlemmer skal ta allsidig del i styrets arbeidsoppgaver.

§3-11 Læringsmiljøansvarlig
§3-11-1 Læringsmiljøansvarlig skal strebe etter et best mulig samhold og godt læringsmiljø
på tvers av årskullene og linjene.
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§3-12 Fagansvarlig
§3-12-1 Fagansvarlig har ansvar for linjeforeningens årlige evaluering av studiene på GLU.
Undersøkelsen gjennomføres hvert år og planlegges i samarbeid med styret.
§3-12-2 Fagansvarlig har ansvar for å lage en presentasjon og legge den frem på studieråd,
samt komme med forslag til tiltak.

Kapittel 4: Årsmøte
§4-1 Årsmøtet er det øverst avgjørende organet i Primericus. Dette er det eneste stedet
vedtektene kan tas opp til behandling.
§4-2 Årsmøtet avholdes medio september hvert år. Innkallingen sendes ut senest 2 (to) uker
før møtet.
§4-3 Innkallingen og saksliste skal godkjennes på starten av møtet.
§4-4 Årsmøtet er vedtaksdyktige når alle medlemmer er innkalt, og minst 10 (ti) stykker er til
stede.
§4-5 Antall stemmeberettigede skal være klart før årsmøtet starter.
§4-6 Ordinær avstemming avgjøres ved håndsopprekning. Der det ikke er spesifisert
flertallsform skjer avstemming med alminnelig flertall, altså 50 % av stemmene.
§4-7 Referent, ordstyrer, protokollfører og to stemmetellere skal godkjennes på starten av
årsmøtet ved ordinær avstemming.
§4-7-1 Om referent, ordstyrer eller stemmetellere er medlem av Primericus mister disse
stemmeretten sin under alle valg på årsmøtet.
§4-8 Om det skal gjøres endring på vedtektene må forslaget gå igjennom med minst 2/3 av
stemmene.
§4-8-1 Forslag til endringer av vedtekter sendes inn senest 3 (tre) dager før.
§4-9 Økonomiansvarlige legger frem budsjett og regnskap for det forrige og det kommende
året.
§4-10 Leder legger frem årsplan fra september – september.
§4-11 Alle medlemmer av Primericus kan stille til valg på årsmøtet. Kandidaturer må meldes
senest 3 (tre) dager i forveien til styret. Alle har rett til å holde appell i forbindelse med valg
av verv til styret.
§4-12 Det er lov å stille til flere verv, men ikke ha flere enn 1 (ett). Valg av styret skjer i
følgende rekkefølge: Leder, nestleder, medieansvarlig, økonomiansvarlig, arrangementansvarlig, fadderansvarlig, læringsmiljøansvarlig, fagansvarlig deretter styremedlem.
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§4-13 Innkomne saker kan fremmes av medlemmer. Sakene vil bli protokollført og vil bli
behandlet ved ordinær avstemming.

Kapittel 5 - Mistillit
§ 5-1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.
§ 5-2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst 5 (fem) av
foreningens medlemmer signerer mistillitsforslaget.
§ 5-3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.
§ 5-4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.
§ 5-5 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest 14 (fjorten)
dager etter at mistillitsforslaget er fremmet.
§ 5-6 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig
etter at forslaget er fremmet.
§ 5-7 Mistillitsforslag skal behandles på årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det er
hensiktsmessig, skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid
behandles av ekstraordinært årsmøte dersom det er mer enn 2 (to) måneder frem til neste
ordinære årsmøte.
§ 5-8 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med
umiddelbar virkning.
§ 5-9 Vedtak om mistillit kan påklages til STA-styret.

Kapittel 6: Oppløsning
§6-1 Oppløsning av linjeforeningen Primericus krever 3/4 flertall på 2 (to) årsmøter på rad.
§6-2 Dersom linjeforeningen oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/
Studentskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres VT/SiA. Resterende midler skal doneres til en
passende organisasjon.

SP-sak 51/19
Møtedato 23.10.19
Saksbehandler Sindre Andersen

Honours-program
Bakgrunn for saken
I sommer har det vært en het sak i media at UiO har opprettet Norges første Honoursprogram. Norsk Studentorganisasjon (NSO) har sagt seg kritiske til programmet, mens
studentmassen ved flere studiesteder virker splittet i sin holdning. Styret i
Studentorganisasjonen i Agder (STA) ønsker å løfte diskusjonen rundt temaet til
Studentparlamentet (SP) for å få en pekepinn på hvilke holdninger som er gjeldende ved UiA.
Argumentasjon
Honours-programmet på UiO er et utvidet bachelorprogram, hvor studentene tar 210
studiepoeng over tre år – 10 poeng mer per år enn et vanlig bachelor-program.1 Programmet
er tverrfaglig, og er knyttet tett opp til forskningsmiljøet. Studentene på programmet får
undervisning av de ypperste foreleserne, eget mentorteam, og egne lokaler for Honoursstudenter. Dette er et tilbud som legger til rette for at de flinkeste og mest engasjerte
studentene får oppnådd sitt fulle potensial.
NSO har gått ut i media og kritisert programmet, og kaller det et «elitestudie». NSOs kritikk
baserer seg i stor grad på bekymringen for at dette tilbudet skal gå negativt ut over de andre
studentene på universitetet. Et av hovedargumentene for dette er den høye prisen per student
sammenliknet med de vanlige studiene innen samme retning.2 Summen UiO søkte om for å
finansiere ordningen tilsvarer 125 000 kroner per student, mens basisstøtten til et tilsvarende
vanlig studieprogram er henholdsvis 61 000 og 73 000 kroner. UiO fikk avslag på søknaden
om ekstra midler til å gjennomføre ordningen, så midlene (til sammen 5 millioner kroner) må
hentes innenfor de eksisterende økonomiske rammene.
Det er verdt å merke seg at de ordinære programmene ikke vil få mindre penger av dette, da
basisstøtten til disse er øremerket. Midlene hentes fra et rammebudsjett til prosjekter for å øke
utdanningskvaliteten. Dette er altså frie midler som UiO kan bruke på det de mener gir best
gevinst.
Et annet argument som ofte blir nevnt er verdien som tillegges studentene ved Honoursprogrammet, samt utdanningen selv. Ved at det satses særskilt på disse 40 studentene kan man
tolke det som at de er viktigere eller verdt mer enn studenter på ordinære programmer, og at
utdanningen deres er viktigere enn andre utdanninger. Det vil kunne oppfattes som at det
etableres et A-lag og et B-lag innen høyere utdanning.
Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, mener at programmet er positivt for
norsk høyere utdanning.3 Hun peker på at lærdommen man trekker ut av prosjektet kommer
https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/
https://www.nrk.no/norge/uio-frir-til-de-flinkeste-studentene-med-nytt-bachelorprogram-1.14091875
3 https://khrono.no/eliteprogram-elitestudier-honours/nybo-heier-pa-nye-elitestudier/399125
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alle til gode, og at de ekstra midlene som UiO bruker på dette kun er en brøkdel av deres
budsjett. Hun synes også det er spennende at prosjektet er ett tverrfaglig samarbeid mellom
humaniora og realfag.
På UiB er det planlagt et tilsvarende program med oppstart i 2021.4 De mener denne typen
tverrfaglige satsinger er viktig for å utvikle den kompetansen som trengs for å løse fremtidens
utfordringer. På NTNU er det ikke planlagt noe slikt program, og de er i tillegg bekymret for
at det økte kravet til å ta flere studiepoeng vil gå på bekostning av studentfrivilligheten. De
vektlegger heller bredde- enn spisskompetanse.
Studiet er blant de med høyest karakterkrav i landet, med 60,6 poeng på humanistisk retning,
og 66,6 på realfaglig retning. Det er kun fire studier som har høyere opptakskrav; alle fire er
medisinstudier. Studentene ved programmet uttrykker at de er svært fornøyd, og at dersom de
ikke hadde tatt de ekstra fagene hadde de trolig engasjert seg i noe annet, eller tatt en
ekstrajobb.5
På UiA er det ikke planlagt noe tilsvarende program, og det har ikke kommet noen uttalelser
fra UiA om programmet.
Styret ønsker at parlamentet diskuterer det følgende:
• Hvilke utfordringer kan oppstå ved å ha et Honours-program?
• Hvilke muligheter skapes av å ha et Honours-program?
• Er det ønskelig å opprette et tilsvarende program på UiA?
STA-styret ønsker en prøvevotering for å se hvordan SP stiller seg til opprettelsen av et
Honours-program på UiA.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.

English Summary
During the summer there was much discussion in the media about the creation of the
Honours-programme at UiO. This is a bachelor program with significantly more support for
the students enrolled in it, and with a significantly higher cost. The students, in return, will
achieve 10 more credits each year – a total of 210 over 3 years. Among the discussion there
has been arguments regarding the cost, value and ethics of the program. STA wishes to hear
the Student Parliaments thoughts on the topic.

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/08/ntnu-onsker-ikke-honours-program-etter-mal-fra-uio.html
https://khrono.no/honours-honoursprogram-tiril-flatebo/forste-dag-pa-honours-studiet-jeg-ser-ikke-pa-meg-selvsom-elitestudent/400269
4
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SP-sak 52/19
Møtedato 23.10.19
Saksbehandler Benedicte
Nordlie

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur
Bakgrunn for saken
Et punkt i handlingsplanen for 2019/2020 er at STA-styret skal revidere reglement for
studentaktiviteter, og herunder utarbeidet et forpliktende code for conduct for sine
medlemmer. Denne diskusjonssaken er det første formelle steget for å igangsette dette
arbeidet.

Argumentasjon
STA-styret ønsker å utvikle felles prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur, som en del
av reglement for studentaktiviteter. I dag er ikke linjeforeninger og studentaktiviteter pålagt
mer enn å ha vedtekter som ikke strider mot STAs vedtekter og å følge reglement for
studentaktiviteter. I lys av dette er ikke reglement for studentaktiviteter verken omfattende
eller ansvarliggjørende for hvordan oppførsel og kultur vi ønsker i vår organisasjon.

STA-styret har det siste året fått flere tilbakemeldinger på at vi burde ta et større ansvar for å
sikre at våre medlemsaktiviteter sammen tar et tydelig standpunkt for hvilken kultur vi
ønsker i STA, og hvilken oppførsel man mener er akseptabel. Dette er noe vi vet at UiA også
etterspør. Vi mener at ved å få på plass disse felles prinsippene kan også STA-styret i større
grad holde våre medlemsaktiviteter ansvarlig om det oppstår en situasjon hvor noen opptrer
med en atferd som upassende.

STA-styret ønsker at SP diskuterer:
•

Hvilke punkter må inkluderes i felles prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur?

•

Er det andre element SP mener STA-styret må ta hensyn til når felles prinsipper
utformes?

Til info er veien videre med dette arbeidet som følger: For å få på plass disse felles
prinsippene vil dette være en diskusjonssak både på fellesrådsmøtene som er obligatorisk for
alle våre medlemmer (linjeforeninger og studentaktiviteter) og SP-møte. Vi ønsker først å
diskutere kun innholdet til disse prinsippene, konsekvensene av å bryte dem vil vi diskutere
ved en senere anledning. Etter at vi har mottatt innspill om innhold til prinsippene vil vi
formulere et utkast basert på disse. Når forslagene er formulert vil de sendes ut til diskusjon
blant våre medlemmer, SP og andre interessenter på UiA; slik som Læringsmiljøutvalget ved
UiA (LMU). Når fristen for å gi tilbakemelding går ut vil vi se på omfanget av
tilbakemeldingene. Om det er slik at det kun er små-pirk som gjenstår vil neste steg være et
vedtak i SP for å sette disse prinsippene inn i reglement for studentaktiviteter. Om
tilbakemeldingene er så store at de vanskelig kan forenes må flere diskusjonsmøter
arrangeres, slik at vi får på plass prinsipper flertallet kan enes om.

Link til et eksempel på prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur finner du her:
https://student.no/dokumenter/organisasjonskultur/

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

English Summary
The STA-board wants the parliament to discuss a code of conduct for STA`s members in
student activities and societies, which will be included in the document: Rules for the student
activities. This code of conduct is going to out guidelines, which helps to prevent undesirable
conduct and behaviour within the organisation.

SP-sak 53/19
Møtedato 23.10.19
Saksbehandler Bendik
Hagen

Statsbudsjettprioritering for 2021
Bakgrunn for saken
Sentralstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) vil 3.desember vedta hvilke
budsjettprioriteringer NSO skal spille inn til statsbudsjettet for 2021. Selv om 2021 enda er
langt unna må vi som medlemsorganisasjon gi innspill til hvilke prioriteringer vi mener er
viktigst. Frist for dette er 21.november, derfor løftes saken til Studentparlamentet nå. Dette vil
også være en viktig diskusjon på NSO sin ledersamling 27.oktober, hvor leder av STA-styret
deltar.

Argumentasjon
Historisk sett har NSOs budsjettprioriteringer dreid seg mer eller mindre om studiestøtten og
studentboliger, og det er ingen grunn til å tro at dette kommer til å endre seg i 2021. NSO er
kjent, og berømmes, for å klare å stå på de samme kravene år etter år, og det var slik
studentene for eksempel fikk gjennomslag for studiestøtte i 11 studiemåneder.

For å gi et eksempel var budsjettprioriteringene i 2020 som følger (i prioritert rekkefølge):

1. 1.5 G i studiestøtte og 11 måneder studiestøtte
2. Reversere konverteringsorden, og gi alle studentene en 40 % stipendandel
3. 3000 studentboliger og årlig justert kostnadsramme

Det som alltid er en diskusjon, er hvilke prioriteringer som skal fremmes og rangeringen av
disse. Spesielt diskuteres det mellom hva som skal rangeres øverst av studiestøtten eller
studentboliger. Diskusjonen knyttet til dette er bred og det er flere gode argumenter for begge
alternativene. Eksempelvis, for å fremme studentboliger som den viktigste prioriteringen er et
kjent argument at om man øker antall studentboliger vil dette gi studentene bedre råd. Denne

argumentasjonen ses i sammenheng ved at studentene i snitt bruker 68 % av inntekten sin på
bolig (uten strøm), til sammenligning bruker en gjennomsnittsfamilie 23 % av inntekten sin
på dette.
En argumentasjon for at studiestøtten ikke burde prioriteres øverst er spørsmålet om huseiere
vil øke leien om studentene får mer i studiestøtte, og på denne måten vil studenter likevel ikke
ha bedre råd. Samtidig kan man tenke seg at det for UiA-studenter kan gi en større effekt om
man øker studiestøtten da bolig- og leiemarkedet her generelt har lavere priser sammenlignet
med for eksempel Oslo. Dette sett i sammenheng med at vi har en Studentsamskipnad som
har en bedre dekningsgrad når det kommer til studentboliger (sammenlignet med andre steder
i landet), og at de også nå jobber for å bygge flere boliger. Det er selvsagt andre argumenter
som også kan brukes og mange måter å vinkle saken på, derfor løftes denne avveiningen til
SP.

Hva STA-styret ønsker at SP skal diskutere er:
•

Hva skal prioriteres over hverandre: studiestøtte eller studentbolig?

•

Er det andre prioriteringer SP ønsker å løfte til statsbudsjettet 2021?

Økonomiske konsekvenser
Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for STA

English Summary
The STA-board wants to know which priorities the parliament thinks are the most important
towards the national budget in 2021. As a member of Norwegian Student Organization (NSO)
we are invited to state our opinion regarding the priorities.

