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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 23.september 2020, klokken 16.15
Sted: B2-014, Kristiansand
Det blir lett servering på møtet, det sørges for at denne er koronavennlig.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 16.09.20

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

23.september 2020
B2-014, Kristiansand

SAK
SP-sak 00a/20
SP-sak 00b/20
SP-sak 00c/20

TITTEL
Konstituering
Valg av ordstyrere
Opprop

SP-sak 00d/20 Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00e/20 Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 20.05.20 og SP-møte
27.05.20
SP-sak 39/20 Presentasjon av og informasjon fra
Studentombudet
SP-sak 40/20 Siden sist
Vedtakssaker
SP-sak 41/20 Forretningsorden SP
SP-sak 42/20 Møtedatoer SP 2020/2021
SP-sak 43/20 Budsjett 2021
Diskusjonssaker
SP-sak 44/20 Korona, svekket faglig kvalitet og
ensomhet
Orienteringssaker
SP-sak 45/20 Diverse valgprosesser i STA
SP-sak 46/20

Eventuelt

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Olea M. Norset
Olea M. Norset
Irene Bredal

MERKNAD
Muntlig på møtet
Muntlig på møtet
Muntlig på møtet

Ordstyrere

Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Tina McDougall

Muntlig på møtet

Olea M. Norset

Vedlagt/Muntlig
på møtet

Olea M. Norset
Linda- Marie Leirpoll
Olea M. Norset

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Linda- Marie Leirpoll

Vedlagt

Olea M. Norset

Vedlagt/Muntlig
på møte
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 23.09.2020:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/20
SP-sak 00b/20
SP-sak 00c/20
SP-sak 00d/20
SP-sak 00e/20

SP-sak 39/20
SP-sak 40/20
SP-sak 41/20
Pause
SP-sak 42/20
SP-sak 43/20
Pause
SP-sak 44/20
SP-sak 45/20
SP-sak 46/20

Tittel
Konstituering
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 20.05.20 og SPmøtet 27.05.20
Presentasjon av og informasjon
fra Studentombudet
Siden sist
Forretningsorden SP
Møtedatoer SP 2020/2021
Budsjett 2021
Korona, faglig svekket kvalitet
og ensomhet
Diverse valgprosesser
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.40

16.40-17.00
17.00-17.10
17.10-17.25
17.25-17.40
17.40-18.10
18.10-18.50
18.50-19.00
19.00-19.45
19.45-20.00
20.00-20.10

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 20.10. Etter møtet er det satt av 10 minutt til møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
20.05.20
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Valgforsamling i Studentparlamentet
Onsdag 20.mai 2020, klokken 15.15

Studentparlamentet:

Stine Rannveig Frivold
Koit Stjerngaard
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
Kristine Lehrmann Solvang
Thor Eivind Forberg
Kaja Marie Anthonsen
Silje Moen
Linda- Marie Leirpoll
Helene Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Camilla Ulstad Kristiansen
Hanna Stapnes Bøgwald
Simen Hove
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset
Bendik Hagen
Adam Tzur

Andre:

Kai Steffen Østensen, leder av STAs Valgkomité
Kari L. Nilsen, UiAs Valgstyre
Elin Gauslaa, UiAs Valsgtyre
Sunniva Whittaker, Rektor
Robin A.R. Moudnib, UiA-styret
Kandidater

Ordstyrere:

Benedicte Nordlie
Kai Steffen Østensen

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Sondre Olsen
Kjell Arne Lønningen
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Grunnet situasjonen med korona og stengt campus ble det vedtatt på møtet i
Studentparlamentet 29.april 2020, at det kun skulle foretas 3 valg på valgforsamlingen om
den ble avholdt digitalt. Disse tre valgene var UiA-styret, STA-styret og UiAs
Skikkethetsnemd. Videre ble det vedtatt at alle øvrige verv i råd, styrer og utvalg velges på
en ekstraordinær valgforsamling høsten 2020. Dette ble godkjent av UiA på rektorfullmakt.

Valgforsamling – Universitetstyret
Benedicte ønsket velkommen til valgforsamling for Universitetstyret. Rektor Sunniva
Whittaker var til stede og sa noen ord til valgforsamlingen, før Kari L. Nilsen og Elin Gauslaa
fra UiAs Valgstyre presenterte seg selv.
STA-styret hadde innstilt på Benedicte Nordlie og Kai Steffen Østensen som ordstyrere, dette
var ok for SP. Det ble deretter avholdt opprop, det var 23 stykk til stede og SP var
vedtaksdyktig.
STAs Valgkomité, ved leder Kai Steffen Østensen, informerte om deres arbeid og prosess.
De kandidatene som var til stede avholdt valgtaler, og det ble åpnet for spørsmål fra
Studentparlamentet.
Valgresultatet ble som følger:
1.faste representant: Kristoffer Svendsen
2.faste representant: Camilla Ulstad Kristiansen
1.varareprsentant: Christina Yasmin El-Mrabet
2.varareprsentant: Jakob Mæland
Benedicte lukket valgforsamlingen til universitetsstyret, og det ble tatt en kort pause.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/20

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Benedicte Nordlie og Kai Steffen Østensen
Godkjent

SP-sak 00b/20

Opprop
Det var 23 stykk til stede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
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SP-sak 00c/20

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

Vedtakssaker
SP-sak 28/20

Valgforsamling

Leder av STA: Olea Magdalene Norset
Nestleder i STA: Linda - Marie Leirpoll
Fagpolitisk ansvarlig i STA: Eline Øverbø Roaldsøy
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig i STA: Tina McDougall
Kommunikasjonsansvarlig i STA: Anders Magnus Berg

Skikkethetsnemda
Faste representanter: Camilla Ullstad Kristiansen og Stian Aase Bergum

Møtet ble avsluttet klokken 17.50.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
27.05.20
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 27.mai 2020, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Sondre Olsen
Stine Rannveig Frivold
Kjell Arne Lønningen
Sofie S. Klit
Andrea Wold Johansen
Eline Øverbø Roaldsøy
Sivert Aase Fluge (permisjon fra klokken 18.30)
Fanni Sara Istenes
Kristine Lehrmann Solvang
Thor Eivind Forberg
Kaja Marie S. Anthonsen (permisjon fra klokken 19.30)
Silje Moen
Linda- Marie Leirpoll
Helene Tofte Røiri
Andreas Mosvold Salvesen
Anders Magnus Berg
Camilla Ullstad Kristiansen
Simen Hove
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Olea Magdalene Norset
Bendik Hagen
Adam Tzur

Andre:

Tina McDougall, påtroppende læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Ordstyrere:

Kai Steffen Østensen

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Koit Stjerngaard
Tobias Salte Klausen
Eyla Evertsen da Gama
Ingrid Marie S. Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Hanna Stapnes Bøgwald
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/20

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kai Steffen Østensen
Godkjent

SP-sak 00b/20

Opprop
Det var 19 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
Før man gikk videre på sakslisten gikk Kai Steffen gjennom
forretningsorden. Da møtet foregikk digitalt på Zoom, var det et par
ting som måtte gjennomgås noe mer utfyllende.

SP-sak 00c/20

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

SP-sak 00d/20

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 29.04.20
Godkjent

SP-sak 29/20

Siden sist
Benedicte la først frem siden sist fra STA-styret.

Før man gikk videre på sakslisten ble det behandlet to permisjonssøknader. Sivert søkte
permisjon fra klokken 18.30, og Kaja fra klokken 19.30. Kai Steffen spurte SP om dette var
ok, det var ok for SP.

3

Vedtakssaker
SP-sak 30/20

STAs Valgreglement

Forslag nr. 1

SP-Sak 30/20

Linjenummer
§ 4.3
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Sofie Klit, Eline
Roaldsøy, Andrea
Wold Johansen

Kapittel:

Side 15

Forslag
«Taushetsplikt» endres til «sperrefrist»
Stående setning:
«Kandidater som har fått sin innstilling opplest har taushetsplikt før innstillingen er
offentliggjort av Valgkomiteen»
Endret setning:
«Kandidater som har fått sin innstilling opplest har sperrefrist før innstillingen er
offentliggjort av Valgkomiteen»
Vedtak
Falt med åtte stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek valreglementet, med dei endringar så måtte
førekomma på møtet.
Valreglementet trer i kraft like etter at saka er avslutta.
Vedtatt mot en avholdende stemme

SP-sak 31/20

STAs Økonomireglement

Forslag nr. 1

SP-Sak 31/20

Linjenummer
§ 3.1, b)
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Ingrid Marie S.
Lindqvist, Eline
Marie Nilsen og
Kristine Lehrmann
Solvang

Kapittel:

Side 2
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Forslag
Endre:
«Ved arrangement i regi av STA, hvor det er færre enn fire (4) reisende, settes det 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.»
Endre til:
«Ved arrangement i regi av STA settes det som hovedregel alltid 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.»
Vedtak

Falt med ni stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek Økonomireglementet for Studentorganisasjonen i Agder (STA), med dei endringar så måtte førekomma
på møtet.
Vedtatt mot en avholdende stemme

SP-sak 32/20
Forslag nr. 1

Politisk dokument for Læringsmiljø
SP-Sak 32/20

Kapittel:

Side 40

Linjenummer
Forslagstype
5
Endringsforslag
Forslagsstiller
Sofie Klit
Forslag
«Inkluderende læringsmiljø for både studenter og ansatte», endres til «inkluderende
læringsmiljø for studenter»
Vedtak

Vedtatt mot tre stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for læringsmiljø,
med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en avholdende stemme
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SP-sak 33/20

Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur
Det var en dissens i saken fra Adam Tzur, denne ble behandlet og votert
over. Det var 3 stykk som stemte for og 16 stykk som stemte imot.
Dissensen falt av den grunn.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar prinsipper for oppførsel og
Organisasjonskultur, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme

SP-sak 34/20

Reglement for studentaktivitetene
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar reglement for studentaktiviteter, med de
endringene som forekommer på møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme

SP-sak 35/20

STAs Handlingsplan

Forslag nr. 1

SP-Sak 35/20

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Sofie Klit og Eline
Roaldsøy

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
Organisatorisk

Forslag
«Dele det første punktet i to og endre del 2 til å ikke omhandle kostander tilknyttet
navneendring.
Stående:
• STA skal vurdere kostnader knyttet til å endre organisasjonens grafiske profil og
navnet på STA-styret.
Endret:
• STA skal vurdere kostnader knyttet til å endre organisasjonens grafiske profil.
• STA skal endre navnet på STA-styret til Arbeidsutvalget.
Vedtak
Falt med en stemme
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Forslag nr. 2

SP-Sak 35/20

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Benedicte Nordlie og
Olea M. Norset

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
Organisatorisk

Forslag
Stående:
• STA skal vurdere kostnader knyttet til å endre organisasjonens grafiske profil og
navnet på STA-styret.
Endret:
• STA skal vurdere kostnader knyttet til å endre organisasjonens grafiske profil.
• STA skal se på muligheten for å endre navnet til STA-styret og øvrige konsekvenser
knyttet til dette.
Vedtak
Vedtatt mot en stemme og en avholdende

Forslag nr. 3

SP-Sak 35/20

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Sofie Klit

Kapittel:

Side
Utdanningskvalitet

Forslagsstiller
Forslag
«STA skal arbeide for at et bot-system for forsinket sensur blir innført på UiA»
endres til
«STA skal arbeide for at det innføres tiltak som minsker mengden forsinket sensur på UiA»
Gir tillatelse til redaksjonelle endringer.
Vedtak

Vedtatt mot tre avholdende stemmer

Forslag nr. 4

SP-Sak 35/20

Kapittel:

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Kaja Anthonsen

Side
Bærekraft og miljø

Forslagsstiller
Forslag
(under bærekraft og miljø, nytt punkt)
STA skal arbeide for at UiA blir miljøsertifisert.
Vedtak

Vedtatt mot tre stemmer og en avholdende

Forslag nr. 5

SP-Sak 35/20

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag

Kapittel:

Side
Studentvelferd
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Forslagsstiller

Fredrik Corbin
Arntzen

Forslag
«STA skal arbeide med mulighetene for en tydeligere sosial møteplass for studentene»
Vedtak

Vedtatt mot to stemmer

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2020/21, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 36/20

STAs Årsberetning
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner STA-styrets årsrapport, og tar denne til
etterretning.
Vedtatt mot én avholdende stemme

SP-sak 37/20

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
STA-styret takket for seg, og Studentparlamentet tok runden for å si hva
de hadde lært og mente om årets sitt. Benedicte holdt tale til STA-styret
og Irene, Olea holdt tale til Benedicte.
Møtet ble avsluttet klokken 20.30.

Siden sist juli-september
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:
-

STA har svart på høring om ny politivedtekt i Kristiansand kommune, med Olea som
hovedansvarlig.
STA har svart på UiAs høring om budsjettmodell og kriterier for internfordeling 2021,
med Olea som hovedansvarlig.
STA har svart på høring på reguleringsplan for Marvikssletta i Kristiansand, med Olea
som hovedansvarlig.
STA har svart på høring om endring og forlengelse av midlertidig forskrift for studier
og eksamen ved UiA, med Olea og Eline som hovedansvarlig.
STA har sammen med UiA svart på høring fra Kunnskapsdepartementet (KD) om
endring i forskrift for opptak til høyere utdanning. Eline har vært hovedansvarlig.
STA har svart på høring om detaljregulering for Østerveien 39 i Kristiansand, med
Linda som hovedansvarlig.

Media
-

Valgresultatet fra STAs valgforsamling med nytt STA-styret ble skrevet om i Khrono.
Olea har blitt intervjuet av NRK Sørlandet på radio som påtroppende leder og mål for
perioden.
Olea ble intervjuet av FVN om bruk av lokaler i byene for undervisning høsten 2020.
Olea ble intervjuet av Agderposten om bruk av byen for fysisk undervisning høsten
2020.
Olea har blitt intervjuet av NRK Sørlandet på radio om opptakstallene til UiA.
Olea ble intervjuet av Fædrelandsvennen (FVN) om eksamen og fusk tilknyttet
eksamen under korona.
Olea ble intervjuet ved to anledninger av FVN om boligkø og studentboliger.
Olea ble intervjuet av FVN om studiestart, nye studenter og ensomhet.
Olea ble intervjuet av Agderposten om studentboligene i Grimstad.
Olea ble intervjuet av Grimstad Adressetidene (GAT) om studentboligenes kvalitet i
Grimstad.
Styret ble intervjuet av Agderposten om Arendalsuka og debatten på NRK som ble
sendt fra Arendal, hvor STA-styret var.
Olea ble intervjuet av GAT om bevilgning for oppussing av studentboliger fra KD til
SiA.
Tina og Olea hadde video-hilsen på UiA sin Facebookside angående Mangfoldsuka.

Arrangement og konferanser:
-

Styret og sekretariat har gjennomført studiestart, med STA Talk Show som STAs
erstatning til stand under studiestart.
Olea holdte «tale» på den digitale åpningsseremonien til UiA.
Olea har sammen med Velferdstinget (VT) delt ut Sparebanken Sør-prisen til GSI og
KSI for å være aktive og engasjerte foreninger.
Irene sto på stand under Bli-med-dagen på Spicheren.
Styret deltok på Arendalsuka som tilskuere på NRKs debatt.
Irene var trivselsvekt ved studiestartukene.
Eline har deltatt på konferanse med Kompetanseforum Agder om fagutdanninger.
Linda og Tina har deltatt på konferanse med Kompetanseforum Agder om regionplan
for Agder.
Linda og Tina har vært på infomøte om ny kompetanseenhet for kjønns- og
seksualitetsmangfold ved UiA.
Eline deltok digitalt på NOKUTs frokostmøte om arbeidslivsrelevans.
Olea og Linda har vært på møte i Studentrådet i Universitet- og høyskolenettverket på
Vestlandet (UH-Nett Vest), i Bergen.
Olea og Linda har deltatt på kick off til kunstfag, hvor STA hadde presentasjon for
kunstfagstudentene.
Styret og sekretariat har planlagt og gjennomført oppstartsseminar for
Studentparlamentet.
Tina har planlagt og gjennomført studenttillitsvalgtkurs på begge campuser, i
samarbeide med UiA.
Irene, Olea og Linda gjennomførte Allmøte for å få godkjenning til å supplere SP.
Olea har deltatt på digital konferanse om digitaliseringsstrategi for UH-sektoren.
Irene og Olea har planlagt og gjennomført miniseminar for representanter i SP som
ikke hadde mulighet til å være med på oppstartsseminar-helga.

Aktivitet:
-

Olea har vært på møter med kommunen for arbeidet med studentråd i Grimstad.
Olea har brukt deler av juli på planlegging av studiestart fra STAs side.
Olea har vært i flere digitale møter med NSO for å oppdatere på situasjonen lokalt
knyttet til korona.
Olea har vært i møter med UiA og kommunene for en best mulig studiestart og
fasiliteter på campus og i byene.
Styret og sekretariatet har gjennomført førstehjelpskurs med hjerte- og lungeredning,
samt psykisk førstehjelp på interndag før studiestart.
Anders har utformet grafisk materiale for opplæring av studenttillitsvalgte.
Olea har vært på befaring og innspillsmøte for utvikling av uteområdene på campus
Grimstad.
Styret og sekretariat har fasilitert nominasjon til utdanningsprisen for studenter.
Linda og Tina har vært i møte med Studieavdelingen for evaluering av studiestart.
Olea har deltatt i planleggingen av møte for studentrådet i UH-Nett Vest.
Eline har to ganger deltatt på møte i Universitetets forskningsutvalg.
Anders har deltatt i arbeidsgruppen for UiAs kommunikasjonsplan 2021-2024.
Tina har deltatt på møte i LiU hvor handlingsplan for Likestilling, inkludering og
mangfold ble diskutert.

-

-

Olea har vært i møter i arbeidsgruppe for SiAs strategiarbeid knyttet til studentvelferd
og samhandling.
Olea og Eline har deltatt på møte i arbeidsgruppe om utforming av
universitetsbiblioteket på campus Kristiansand.
Tina og Anders har laget tillitsvalgthåndboken for 2020-2021
Linda hadde formøte med STAs representant til SAIHs årsmøte.
Olea har utformet og spilt inn videodel i UiAs videostudio for HMS-kurs for studenter
på teknologi og realfag, om mobbing og seksuell trakassering.
Olea og Linda har vært i møte med rektor angående internasjonale studenter.
Linda har vært i møte med internasjonalt kontor og rektor angående internasjonale
studenter.
Olea har hatt samarbeidsmøte med VT-leder.
Linda har deltatt på orientation meeting.
Olea har vært på møte med UiA Karriere angående et prosjekt om arbeidslivsrelevans.
Linda har sammen med utvalget sitt arbeidet med promotering av nye miljøstasjoner
på campus Kristiansand.
Tina presenterte STA sine tanker angående «hva UiA bør tenke på ift. læringsmiljø i et
koronaår» til Læringsmiljøutvalget til UiA.
Olea og Linda har møtt lokallaget til SAIH i Kristiansand for å promotere kampanjen
deres om Verden Beste Nyheter.
Olea har vært i nasjonalt digitalt dialogsmøte med statsråd Henrik Asheim, sammen
med studentledere fra hele landet, for å spille inn hva som må gjøres for å sikre et godt
studieår under korona.
Linda og Olea har vært på første møte i Studentrådet i Kristiansand.
STA har fått besøk av SAIH sentralt for å snakke om tanker og planer for politisk
samarbeid.
Olea har holdt innlegg i bystyret om hvordan få flere i arbeid fra et studentperspektiv.

Annet:
-

-

STA-styret og sekretariat hadde overlapp med avtroppende styre i juni.
STA-styret og sekretariat avviklet ferie i juli, slik som STA gjør hvert år.
Styret har i tillegg til aktiviteten som er skissert ovenfor brukt tid på å orientere seg og
sette seg inn i vervet og arbeidet som skal gjøres frem til juni 2021.
Anders og Olea har laget info/promo-video for STA ved studiestart.
Styret har jobbet for å supplere utvalgene til STA og starte de opp for høstsemesteret.
Olea og Irene har holdt dialog med beredskapsgruppen på UiA for info og innspill fra
STA. Beredskapsgruppen arbeider med beredskap og risiko, nå spesielt knyttet til
krona og smittevern.
Sist, men ikke minst: STA har fått gjennomslag for Studentråd i Grimstad!! Det er nå
vedtatt av kommunen selv. Hurra!!

SP-sak 41/20
Møtedato 23.09.20
Saksbehandler Olea M. Norset

Forretningsorden for Studentparlamentet
Bakgrunn for saken
Ifølge STAs vedtekter, § 21, skal Forretningsorden vedtas på Studentparlamentets første møte
i september. Den vil være gjeldende for funksjonsperioden til Studentparlamentet (SP) som
har godkjent den.
Argumentasjon
STA-styret mener at gjeldende forretningsorden fungerer godt under møtene til SP, og gir en
tydelig føring på hvordan møtene skal gjennomføres. Når det gjelder punkt 1b har man dog et
lite forslag som gjelder ordstyrere på møtet.
Det tilstrebes å ha 2 ordstyrere på hvert møte da dette er gunstig for alle parter, men noen
møter vil det kunne holde med 1 ordstyrer, samt at man noen ganger kun får tak i en person
som har mulighet.
STA-styret ønsker av den grunn å stryke 2 foran ordstyrere og erstatte dette med 1-2, for å
sikre at man ikke bryter forretningsorden om en kun har 1 ordstyrer.
Til orientering krever endring av forretningsorden 2/3 flertall.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar forslag til forretningsorden, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller på det vedlagte forslaget til forretningsorden
Vedlegg
Forretningsorden for Studentparlamentet

English Summary
STA`s Regulations states that the Student Parliament shall pass the rules of procedures at the
SP-meeting of september. The rules of procedures will be applicable for the whole SP-period.

Forretningsorden for Studentparlamentet
1.

Organer

a)

LEDER
Leder konstituerer, åpner og lukker møtene i Studentparlamentet.

b)

MØTELEDERE
Møteledelsen består av 1-2 2 - ordstyrere som velges på hvert parlamentsmøte.
Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.

c)

PROTOKOLLFØRER
Organisasjonskonsulenten fører protokoll fra møter i Studentparlamentet og
Valgforsamling.

2.

Rettigheter og plikter

SP-representantene fra fakultetene og avdeling for lærerutdanning har tale-, forslags- og
stemmerett. I deres fravær har vararepresentanten de samme rettigheter og plikter.
SP-representanter har møteplikt og ved forfall innkalles vararepresentanter.
Representantene plikter å melde fra i god tid når de vet at de blir forhindret i å møte. Hvis
en representant må forlate møtet før det er ferdig, leveres en permisjonssøknad. Søknad
om permisjon fra SP-møte leveres skriftlig til møteledelse og avgjøres av SP.
Møteledelsen gis tale- og forslagsrett i form av sin funksjon. SP kan gi organisasjoner eller
personer talerett i enkelte saker.
Alle studenter har møterett, og noen studentrepresentanter har observatørstatus etter
vedtektene.
SP-møtene føres for åpne dører, men SP kan bestemme at dørene skal lukkes.

3.

Forhandlingene

Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to
replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Representantene skal bruke stemmeskilt for å
tegne seg.
Nye forslag som blir lagt frem for SP under forhandlinger skal fremlegges muntlig av
forslagsstillers før det overleveres skriftlig for ordstyrere.

Studentorganisasjonen i Agder

Forretningsorden for Studentparlamentet

Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike
innlegg må ikke vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden,
forretningsorden og voteringsorden skal voteres over direkte.
Ordstyrere og representanter med forslagsrett kan framsette forslag om at strek settes.
Når strek settes skal talerlisten leses opp før votering, og det skal være alminnelig flertall.
Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek vedtas. Når
det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrere om at det er anledning til å tegne seg før
og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede
talere krever 2/3 flertall. Etter at strek er satt er det ikke anledning til å fremme eller
trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek oppheves, og dette
må i så tilfelle vedtas med 2/3 flertall.
Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller
voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrerne. Alle forslag må være
underskrevet med fullt navn.

4.

Voteringer

Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan
de, hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag
til videre behandling/voteringsorden.
Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt. Skriftlig votering skal
foretas dersom en eller flere SP-representanter ønsker det.
Vedtak fattes med alminnelig flertall; det vil si over halvparten av de avgitte stemmene
uten å inkludere blanke stemmer, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller
forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall; dvs 2/3 av de stemmeberettigede,
har SP-representantene plikt til å stemme for eller imot forslaget, og kan ikke stemme
avholdende.
Endring av forretningsorden krever 2/3 flertall.

5.

Protokolltilførsel

Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler
må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrerne.
Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt og disse føres til i
protokolltilførselen.

6.

Sluttbestemmelser

Forretningsorden kan ikke stride mot STA sine vedtekter.
Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan SP med
alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.
Denne forretningsorden gjelder til annen er vedtatt i SP og skal voteres over under
konstituering av nytt Studentparlament.
Studentorganisasjonen i Agder
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SP-sak 42/20
Møtedato 23.09.20
Saksbehandlar Linda- Marie Leirpoll

Møtedatoar Studentparlamentet 2020/2021
Bakgrunn for saka
I STA sine vedtekter, § 21, står det at fyrste møte i Studentparlamentets funksjonstid skal
haldast i september. På dette møtet skal det vedtakast møteplan for resten av
funksjonsperioda.
Argumentasjon
STA-styret har sett på kalenderen og laga eit forslag så tar høgde for feriar og fristar for å
sende sakar til STA. Ein anbefale to møter i mai då all erfaring vise at valforsamling tek tid og
er krevjande møter.
Vidare vise STA-styret til vedtak gjort av Studentparlamentet(SP) 29.april 2020 angåande
valforsamling i mai 2020, og ei utsetting av dei fleste vala til høsten 2020. Ein har difor og
foreslått dato for ekstraordinær valforsamling i oktober.
Normalt sett ville ein i forslag til vedtak satt Kristiansand eller Grimstad bak dei føreslåtte
datoane. Denne gongen har ein valt å ikkje gjera dette, med bakgrunn i korona- situasjona.
Det er vanskeleg å sei no kor lenge ein må fylgja smittevernreglane, og som ei forlenging av
dette, om me vil klara å finna store nok rom/stadar å ha møte i så held desse reglane. Det er
dog svært viktig for STA-styret å understreka at ein sjølvsagt skal forsøka å ha møter på båe
campus, men ein ber og om forståing for at ein må sjå dette ann i samsvar med koronasituasjona.
Det er viktig for organisasjona med god planlegging og føreseielgheit så gjer at STAs virke
kan utførast effektivt, båe med tanke på tid og menneskelege ressursar. Med å vedta ein
møteplan for heile perioda vil det skapa ein føreseielgheit for SPs medlemmar og
organisasjona elles.
Økonomiske konsekvensar
Dei økonomiske konsekvensane vil ikkje gå utøve det ein normalt bruke på møta i
Studentparlamentet.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek den føreslåtte møteplanen for Studentparlamentet sin verkeperiode
2020/2021, med dei endringane så måtte førekomma på møtet.
Tidspunkt for møtet er onsdag klokka 16.15, med unntak av valforsamlinga 19.mai. Den starte
15.15.
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14.oktober – Ekstraordinær valforsamling
28.oktober
25. november
27.januar
24.februar
24.mars
21.april
19.mai – Valforsamling
26.mai

Innstilling frå styret
STA-styret innstill på dei føreslåtte møtedatoane for Studentparlamentets verkeperiode
2020/2021.

English Summary
The STA-board wishes to suggest a schedule for meetings in the Student Parliament for the
period of 2020/2021.

SP-sak 43/20
Møtedato 23.09.20
Saksbehandler Olea M. Norset

STAs budsjett for drift 2021
Bakgrunn for saken
Bakgrunnen for at saken tas opp er vedtektens § 9, som sier: «Studentparlamentet vedtar
innen 30. september budsjett for kommende periode»
Argumentasjon
Hvert år søker STA om et rammetilskudd fra UiA. For 2020 lå rammetilskuddet på rundt 2,3
millioner kroner, hvorav rundt 1,7 millioner gikk til lønn (dette gjelder både
organisasjonskonsulenten og STA-styrets lønn) og 480 000 gikk til drift. I søknaden tas det
hensyn til lønns- og prisjusteringer. I tillegg søkte STA 50 000 kroner til drift fra det
studentsosiale fondet som Velferdstinget i Agder (VT) deler ut, som også ble innvilget. Det vil
si at vi for 2020 har et driftsbudsjett på kroner 530 000.
Lønnsmidlene og avgifter tilknyttet rammetilskuddet er vedtatt av Studentparlamentet og/eller
lovpålagt for STA å følge. Dermed er det driftsbudsjettet til STA parlamentet diskuterer,
prioriterer i og vedtar i budsjettsak hver høst.
Vi har etter dialog med UiA lagt forslaget for 2021 på linje med året 2020. Altså planlegger vi
for et normalår selv om 2021 også kan bli preget av korona. Dette gjør vi for å skape best
mulig forutsigbarhet for organisasjonen.
I årets budsjett har vi søkt om midler til å fortsette å drive organisasjonen på en god og
forsvarlig måte. For nærmere forklaring av enkeltposter viser vi til det vedlagte budsjettet og
notat vedrørende innhold av poster.
STA har de siste årene hatt søkelys på å bevege seg mer i en studentpolitisk retning, noe som
krever både tid, ressurser og midler. Dette har også ført til økende møtevirksomhet, reiser,
konferanser, samt behov for mer kompetanse, noe forslag til budsjett gjenspeiler. Grunnet
situasjonen med Covid-19 har vi gjort noen justeringer for hvordan vi søker midler for 2021.
Dette beskrives videre i sakspapiret.
Det har vært et ønske internt i STA om å lage en ny budsjettpost som heter, Studentvalget, slik
at det lettere vises hva en bruker midler på rundt studentvalget, samt skaper forutsigbarhet i
organisasjonen rundt hva en kan bestille inn og planlegge med tanke på vårens valg. Nytt av
året er derfor post 7300, Studentvalget.
Forslag til budsjett 2021 ligger tilnærmet likt de siste års budsjett, og man har sett gjennom de
siste års regnskap når forslaget har blitt utarbeidet.
Situasjonen med korona har ført til at man har brukt en del mindre midler enn budsjettert så
langt i 2020, spesielt når det kommer til møter, reiser og studentvalget 2020. Selv om
regnskapsåret 2020 ikke er avsluttet enda, kan man med sikkerhet si at regnskapet 2020 vil gå
i pluss. Man har av den grunn, etter diskusjon i STA-styret, foreslått at kroner 100 000 fra
regnskapet 2020 overføres til budsjettet for 2021. Som man kan se av det vedlagte
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budsjettforslaget ønsker man da å søke kroner 430 000 i driftsmidler fra UiA for 2021, og slår
disse sammen med de overførte midlene fra regnskapet 2020. Summen for driftsbudsjett vil
da være på 530 000 kroner.
Med styrets budsjettforslag søker vi ikke midler fra VT for 2021. Dette på grunn av beregnet
overskudd, samt at vi ikke ønsker å bruke midler fra det studentsosiale fondet unødig.
For SP er det mulig å gjøre omdisponeringer innenfor de rammene som det er lagt opp til i
budsjettet. Det styret ber SP ta hensyn til er om SP ønsker en økt sum til en budsjettpost, må
disse pengene tas fra en annen post i budsjettet. STA-styret ønsker gjerne å bli spurt om den
beste løsningen for dette på forhånd, slik at man ikke risikerer å ta penger fra en budsjettpost
som er nødvendig for driften til STA. På denne måten finner man de gode løsningene og
imøtekommer ønsket fra SP, uten at det går på bekostningen av STA sin drift.
Styret oppfordrer SP til å ta kontakt med saksbehandler i forkant av møtet for spørsmål
knyttet til saken. Send mail til staleder@uia.no, ring 38 14 21 75, eller kom innom på kontoret
en dag.
Økonomiske konsekvenser
Vedtas det foreslåtte budsjettet vil den økonomiske rammen for organisasjonen være satt for
2021. Ved å vedta budsjett legger SP føringer for hvordan organisasjonens penger skal brukes
det kommende året.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2021, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller på at budsjettet vedtas som forelagt Studentparlamentet.
Vedlegg
Forslag til budsjett 2021
Forklaring til budsjettposter

English Summary
According to STA’s regulations § 9, the Student Parliament shall approve the budget for next
year (calendar year 2021) before the 30th of September

Budsjettforslag 2021- drifts- og lønnsmidler.
Søknad til Universitetet i Agder
Søknad UiA: 1,700 000
Av dette settes kroner 1,270 000 av til lønnskonto
Resternde beløp kroner 430 000 settes på drift.
I tillegg øverføres kroner 100 000 fra 2020,
slik at samlet driftssum ender på kroner 530 000
Budsjettforslag drift 2020
Kontonavn
3402- Rammetilskudd fra UiA
3420 - Rammetilskudd fra UiA - overførsel fra 2020
6800 - Kontorrekvesita
6840 - Aviser og tidskrifter
6860 - Møte, kurs o.l.- RSU
6862 - Møte, bevertning o.l.- STA-kontorene
6891 - HMS
6900- Teambuilding og sosialt STA-styret
7000 - STA-bilen
7110 - Reisekostnader RSU
7112 - Reisekostnader, konferanser
og kompetansehving STA-styret
7300 - Studentvalget
7320- Profileringskostnader
7430 - Gaver
7500 - Forsikringspremie
7770 - Bankgebyr
Samlet budsjett
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3000
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0
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1000
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300
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Totalt
430 000
100 000
25000
8000
187 000
51000
5000
12 000
20 000
41 500
61 500
55 000
40 000
4000
16 000
4000
530 000
530 000

Regnskapsposter STA
Info og oversikt
Post 3402 – Rammetilskudd fra UiA
En inntektspost vi fører midler på fra UiA
Post 6800 – Kontor, programvare o.l.
- En utgiftspost
- Her føres innkjøp av kontorrekvisita, som for eksempel post-it, permer og skilleark
- Her føres utgifter til forskjellige programvarer og abonnement, som for eksempel STA
på Gule sider, Dropbox, Pro ISP, Adobe og regnskapsprogram
Post 6840 – Aviser og tidsskrifter
- En utgiftspost
- Her føres abonnement av Fevennen, Agderposten og Grimstad Adressetidende
Post 6860 – Møter, kurs o.l. – RSU
- En utgiftspost
- Her føres det meste som har med mat til møter, kurs gjennom året, for råd, styrer og
utvalg
- Eksempler:
• Oppstartsseminar SP
• Mat til SP-møter
• Julebord – SP
• Mat til formøtene for landsmøtedelegasjonen
• Mat til RSU-samling
• Sommeravslutning SP

Post 6862 – Møter, bevertning o.l. – STA-kontorene
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med mat til kontoret, møter, avslutninger osv.
- Eksempler:
• Mat til kontorene
• Frukt og kaffe/te til alle møtene på kontorene
• Overlappsmiddag i juni
• Sommeravslutning for styret
• Julebord – styret
Post 6891 –HMS
- En utgiftspost
- Her fører man kurs som setter søkelys på HMS
- Eksempler:

•

Førstehjelpskurs

Post 6900 – Teambuilding og sosialt STA-styret
- En utgiftspost
- Arrangement og sammenkomster som bygger teamet
Post 7000 – STA-bilen
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med STA-bilen å gjøre
- Den lånes ut til studentaktivitetene og VT
- Eksempler:
• Kristiansand Bomselskap
• Bensin
• EU-kontroll
• Service på bilen
• Dekkhotell hos Dekkmann

Post 7110 – Reisekostnader- RSU
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter vedrørende råd, styrer og utvalg (RSU)
- Eksempler:
• Transport til SP-møter
• Utbetalingsanmodninger til SP-medlemmer som tar buss til møter
• Reise til NSOs landsmøte
• RSU – medlemmer som er med på reiser
• Transport til utvalgsmøter
Post 7112 – Reisekostnader, konferanser og kompetanseheving STA-styret
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter, konferanseavgifter og kurs for kompetanseheving til STAstyret
- Eksempler:
• Konferanser, som konferanseavgift
• Møter
• Flybilletter
Post 7300 - Studentvalget
- En utgiftspost
- Ny post i 2021
- Her føres alt som har med studentvalget å gjøre, både SP og RSU
- Eksempler:
• Flyers og annet skriftlig materiell
• Egne t-skjorter til valget
• Boller og kaffe
• Arrangement knyttet til valget

Post 7320 – Profileringskostnader
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med profilering av STA å gjøre
- Eksempler:
• TV-håndbok
• Facebook
• Gensere/t-skjorter til Studentparlamentet, landsmøtedelegasjonen og andre RSU
• Roll-up
• Nett
• Pins

Post 7430 – Gaver
- En utgiftspost
- Her føres blomster til av- og påtroppende styre på valgforsamling i mai
Post 7500 – Forsikringspremie
- En utgiftspost
- STA betaler en årlig sum til Trygg Forsikring
- Denne gjelder forsikring for styret i byggene på jobb og er obligatorisk for
organisasjonen å ha

Post 7770 – Bankgebyr
- En utgiftspost
- Her føres alle bankgebyrene og årlige summer vedrørende bankkortene til STA

SP-sak 44/20
Møtedato 23.09.20
Saksbehandlar Linda- Marie Leirpoll

Svekka fagleg kvalitet og einsemd blant studentar under
koronaperioden
Bakgrunn for saka
I lys av eit nytt studieår og situasjonen med korona, ynskjer STA-styret at Studentparlamentet
diskutera kva tiltak som kan gjerast for å oppretthalde den faglege kvaliteten på
undervisninga. Det opplevast også meir einsemd blant studentar under koronaperioden. STAstyret ynskjer også at Studentparlamentet kan kome med mogeleg tiltak for å redusere dette.
Argumentasjon
Eit nytt semester er i gong. Eit studieår som skil seg frå dei andre ved at vi står ovanfor ein
pandemi. Dei ulike tiltaka ein som student må tilpasse seg, kan verke belastande og
utfordrande for mange. Å byrja på universitet er ein stor overgang for mange, og dei nye
studentane opplever denne overgangen ulikt. Tidlegare tal frå SHOT-undersøkinga syner at
einsemd blant studentar allereie er ei stor utfordring. Å forhalde seg til ein pandemi kan by på
mange av dei same kjenslene, og studentane kan oppleve å kome i situasjonar som triggar
einsemda. Meir digital undervisning, færre sosiale arrangement og større avstandar til
medstudentar er nokre av elementa som studentane må ta stilling til.1
Overskrifter i Khrono syner at mange studentar sliter med å fylja med i undervisninga.2
Studentundersøking som er gjort av fagforeininga Tekna viser til at studentane opplever meir
nedstemde, stress og demotivasjon som eit resultat av dagens situasjon. Det er begrensa og
redusert aktivitet hos studentaktivitetar og linjeforeiningar, det er færre sosiale arrangement
og møteplassar, og det er vanskelegare å kome i kontakt med medstudentar. Dette bidrar til at
fleire studentar sit heime, og misser mykje av den sosiale kontakten dei normalt ville fått.
UiA har også måtte flytte mykje av si fysiske undervisning over på digitale plattformer. Dette
til frustrasjon for både studentar og ansatte. Det er forbetringspotensiale på fleire områder,
noko SP kan komme med innspel om. Det går også utover den faglege kvaliteten, og ein må
vurdere gode alternativ for å framleis kunne halde det faglege nivået på topp. Korleis kan
STA og UiA vere med å tilrettelegge, for at flest mogeleg studentar får eit fint og lærerikt
studieår, til tross for omgjevnadane?

Kva vi ynskjer at SP diskuterer:
•
1
2

Kva kan UiA best gjere for å tilrettelegge for studentane?

https://khrono.no/koronahosten-toppene-er-bekymret-for-ensomme-studenter/507103
https://khrono.no/halvparten-sliter-med-a-folge-med-i-undervisningen/512407

•
•
•

Kva kan UiA gjere for å oppretthalde den faglege kvaliteten?
Kva bør STA fokusere på i møte med UiA?
Korleis kan ein bidra til å oppretthalde det sosiale hos studentane og redusere
einsemd?

Økonomiske konsekvensar
Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.

English Summary
The STA-board wishes to hear the opinion of the Student Parliament concerning how UiA can
support students and best facilitate for the students during these corona-times.

SP-sak 45/20
Møtedato 23.09.20
Saksbehandler Olea M. Norset

Infosak om diverse valg i STA
Bakgrunn for saken
STA-styret ønsker å informere Studentparlamentet (SP) om de ulike prosessene som er og har
vært rundt valg i Studentorganisasjonen denne perioden. Dette er på grunn av at Covid-19, og at
store endringer av samfunnet også har påvirket vår organisasjon og driften av den.
Argumentasjon
Herunder kan Studentparlamentet orientere seg om valgprosessene fra i vår og frem til våren
2021, slik situasjonen er per i dag.
Valget våren 2020:
På møte i Studentparlamentet (SP) 29.april 2020 ble det følgende vedtak gjort i SP-sak 23/20:
Studentparlamentet vedtar, med forbehold om en digital løsning under valgforsamlingen 2020,
at
•
•
•

Funksjonsperioden for sittende RSU-representanter forlenges til 1.november 2020
Det velges kun representanter til UiA-styret, STA-styret og Skikkethetsnemda mai 2020.
Øvrige RSU-verv velges i ekstraordinær valgforsamling høsten 2020.
STA-styret kan omgå valgreglementet, om en digital løsning krever dette.

Digital valgforsamling ble gjennomført og dette medfører at STA må ha en ekstraordinær
valgforsamling i høst før 1.november slik at nye representanter i øvrige RSU, som i vår ikke ble
valgt, blir valgt og kan tre i kraft f.o.m. 2 november.

NSO-delegasjonen:
Som medlemsorganisasjon av Norsk Studentorganisasjon (NSO) har UiA v/STA rettighet til å
sende en delegasjon til NSOs landsmøte. I år besto delegasjonen av 9 faste og 9 vara, valgt av
STA v/SP. Landsmøtet skulle finne sted i Tønsberg i vår, men på grunn av korona ble det lagt om
til et digitalt landsmøte hvor delegasjonen på det digitale møtet kun gjennomførte valg. De valgte
da representanter til NSOs Arbeidsutvalg, Sentralstyret i NSO og Kontrollkomiteen til NSO.
Det vil si at landsmøtet på det tidspunktet ikke fikk vedtatt noe politiske føringer for NSO det
kommende året.
NSO gjennomfører da derfor et nytt møte i høst. Her skal politikk vedtas slik at
medlemsorganisasjonen, deriblant STA, kan legge føringer for det studentpolitiske året nasjonalt.
På grunn av NSOs organisering og formaliteter har de hatt behov for nye delegasjonslister. De la
ikke føringer for hvordan vi nå i høst skulle velge delegasjonen, men ga beskjed om at de hadde
behov for oppdaterte delegasjonslister. Fristen for STA for å sende inn disse listene var

18.september. Det vil si at vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre et nytt valg i en
valgforsamling i SP før fristen, men STA-styret har sammen med Valgkomiteen (VK) konkludert
med at det heller ikke var nødvendig. Det ble konklusjonen ettersom SP hadde valgt delegasjonen
for året 2020. STA-styret var så i kontakt for å høre hvilke representanter i delegasjonen som har
hatt mulighet/ønske om å opprettholde sin posisjon og ikke. Noen delegater trakk seg, og STAstyret har derfor gjennomført en suppleringsprosess i tråd med valgreglementet for å fylle
plassene slik at vi hadde en fulltallig delegasjon å melde inn innen fristen til NSO.
Vi kan informere om at delegasjonslisten for faste plasser er fylt opp, i tillegg til én vara. Dette er
meldt inn til NSO. Delegasjonen er klar for nytt digitalt landsmøte med samme delegasjonsleder
og nestleder som i vår, som tar hele delegasjonen igjennom forberedelser og selve landsmøtet
31.oktober-1.november.
Supplering av SP høst 2020:
Valget til SP i vår gikk over all forventning med tanke på situasjonen. Vi fikk flere kandidater i
2020 enn i 2019. Likevel har vi etter vårens valg ledige plasser. Noen faste og noen varaplasser,
på ulike fakultet/avdeling.
Dermed innkalte STA til allmøte 7.september for å be forsamlingen om godkjenning til å
supplere Studentparlamentet. Dette fikk STA godkjenning av allmøtet til å gjøre.
Denne prosessen er nå satt i gang og gjøres parallelt med det ekstraordinære valget.
Ekstraordinært valg høst 2020:
Grunnet utvidet periode for RSU, som nevnt under «valget våren 2020», må vi gjennomføre et
ekstraordinært valgt i høst for å fylle de ledige plassene per 2.november 2020. VK gjennomførte i
vår flere intervjuer og laget en innstilling for både de som i vår ble valgt, men også de øvrige
RSU. Denne innstillingen ligger til grunn for det ekstraordinære valget i høst. Samtidig åpner vi
for at flere kan stille. Disse vil ikke være inkludert i innstillingsarbeidet, men havne på
kandidatlisten på lik linje med de som stilte etter intervjufrist i vår.
STA-styret vil oppfordre SP til å være aktiv denne perioden for å få medstudenter til å stille til
valg. Spre ordet, oppfordre medstudenter til å stille, still selv om du ønsker osv. Info om valget
og om å stille finner dere på våre nettsider: https://stastudent.no/2020/09/13/9606/

Ordinært valg våren 2021:
Styret legger opp til ordinært valg og prosess for våren 2021. Dette gjelder både for valg av nytt
SP og andre RSU. Grunnet den usikre situasjonen skal vi også se på alternative løsninger når vi
planlegger for våren 2021, for å sikre en god valgperiode og en ryddig prosess.
Økonomiske konsekvenser
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser.
Vedlegg
Ingen.

English Summary
The STA-board presents an orientation for the Student Parliament regarding student election this
past spring, the situation today, and election plans towards spring 2021. It is currently possible to
run for election in STA. Students at UiA can run for different positions in STA and at UiA as a
student representative. There are also some open positions in the Student Parliament. Here is a
link for more information about the election: https://stastudent.no/2020/09/13/9606/
Please contact STA at sta@uia.no for more information.

