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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 22.september 2021, klokken 16.15
Sted: 46 216, Kristiansand

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 15.09.21

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

22.september 2021
46 216, Kristiansand

SAK
TITTEL
SP-sak 00a/21 Konstituering
SP-sak 00b/21 Valg av ordstyrere
SP-sak 00c/21 Opprop
SP-sak 00d/21 Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00e/21 Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 19.05.21, SP-møte
26.05.21 og ekstraordinær
valgforsamling 24.08.21
SP-sak 46/21 Siden sist
Vedtakssaker
SP- sak 47/21 Medlemssøknad til STA, Biofactum
SP-sak 48/21
SP-sak 49/21

Forretningsorden SP
Møtedatoer SP 2021/2022

SP-sak 50/21

Budsjett 2022

Diskusjonssaker
SP-sak 51/21 Diskusjonssak om juks ved UiA
SP-sak 52/21 Læringsmiljøteam
Orienteringssaker
SP-sak 53/20 Eventuelt
Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Irene Bredal

MERKNAD
Muntlig på møtet

Ordstyrere

Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Kristian Fredrik Meyer
Ødegård

Vedlagt/Muntlig
på møtet

Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Marie Nørvåg
Kristoffer Robert
Spenik
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård

Vedlagt

Marie Nørvåg
Katrine Bryggeså
Øydna

Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møtet
Muntlig på møtet

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 22.09.2021:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/21
SP-sak 00b/21
SP-sak 00c/21
SP-sak 00d/21
SP-sak 00e/21

SP-sak 46/21
SP-sak 47/21
SP-sak 48/21
Pause
SP-sak 49/21
SP-sak 50/21
SP-sak 51/21
Pause
SP-sak 52/21
SP-sak 53/21

Tittel
Konstituering
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 19.05.21, SPmøtet 26.05.21 og
ekstraordinær valgforsamling
24.08.21
Siden sist
Medlemssøknad STA,
Biofactum
Forretningsorden SP
Møtedatoer SP 2021/2022
Budsjett 2022
Diskusjonssak om fusk ved UiA
Læringsmiljøteam
Eventuelt

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

16.40-16.50
16.50-17.10
17.10-17.30
17.30-17.45
17.45-18.10
18.10-18.40
18.40-19.30
19.30-19.40
19.40-20.25
20.25-20.35

SP-møtet er berammet til å vare til 20.45. Dette er medregnet 10 minutt til møtekritikk etter
møteslutt.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
19.05.21
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Valgforsamling i Studentparlamentet
Onsdag 19.mai 2021, klokken 15.15
Valgforsamlingen ble avholdt digitalt på Zoom.

Studentparlamentet:

Susanne Aune Solaas
Thomas Mømb (permisjon fra 18.30)
Katrine Bryggeså Øydna
Lars Oskar Moldskred
Fanni Sara Istenes (permisjon fra 18.30)
Tobias Lerche Fodstad
Kristine Lehrmann Solvang
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Lars Magnus Halvorsen
Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Edvin Rygh Longva
Camilla Ulstad Kristiansen
Sindre Øvergård Næss
Anna Synnøve Røysland
Katherina Breilid

STA-styret:

Olea Magdalene Norset
Linda- Marie Leirpoll
Anders Magnus Berg
Tina McDougall
Eline Øverbø Roaldsøy

Andre:

Jakob Mæland, leder av STAs Valgkomité
Sofie S. Klit, medlem av STAs Valgkomité
Kjell Arne Lønningen, medlem av STAs Valgkomité
Matias Smørvik, medlem av STAs Kontrollkomité
Veslemøy Rabe, UiAs Valgstyre
Elin Gauslaa, UiAs Valsgtyre
Fredrik Arntzen, SiA-styret
Kandidater

Ordstyrere:

Benedicte Nordlie
Sunniva Whittaker

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Ayla Maria Svenke
Kirsti Stople
Misghina Tekle Habtu
Ingrid Oline Hamlandsø Hellan
Kristin Paulsen Lindgård
Birgitte Johnsen
Andrè Seljestad Knudsen
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Valgforsamling – Universitetstyret
Olea ønsket velkommen til valgforsamling for Universitetstyret. STA-styret hadde innstilt på
Benedicte Nordlie og Sunniva Whittaker som ordstyrere, det var ok for SP. De presenterte seg
selv, før Veslemøy Rabe og Elin Gauslaa fra UiAs Valgstyre presenterte seg selv. Det ble
deretter avholdt opprop, SP var 19 stykk til stede og dermed vedtaksdyktige.
Benedicte informerte om at det var kommet to permisjonssøknader inn på forehånd, disse var
godkjent. Videre informerte Olea om at STA-styret hadde innstilt på Sofie fra VK, Matias fra
KK og organisasjonskonsulent Irene som tellekorps, det var ok for SP. I tillegg var UiAs
Valgstyre med.
STAs Valgkomité, ved medlem Sofie S. Klit, informerte kort om deres arbeid og la frem VKs
innstilling.
De kandidatene som var til stede avholdt valgtaler, og det ble åpnet for spørsmål fra
Studentparlamentet.
Valgresultatet ble som følger:
1.faste representant: Olea M. Norset
2.faste representant: Kristoffer Svendsen
1.varareprsentant: Jakob Mæland
2.varareprsentant: Ikke valgt
Olea lukket valgforsamlingen til Universitetsstyret, og det ble tatt en kort pause. Deretter
åpent Olea valgforsamlingen for råd, styrer og utvalg.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/21

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Benedicte Nordlie og Sunniva Whittaker
Godkjent

SP-sak 00b/21

Opprop
Det var 19 stykk til stede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/21

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

Vedtakssaker
SP-sak 35/21

Valgforsamling

Leder av STA
Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Nestleder i STA
Tobias Lerche Fodstad
Fagpolitisk ansvarlig i STA
Marie Nørvåg

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA
Katrine Bryggeså Øydna

Mangfoldspolitisk ansvarlig i STA
Andrea Oshaug Fostervold

STAs Valgkomité
STAs Kontrollkomité

STAs Fag- og forskningspolitisk utvalg
Babak Siami
Konstanse H. Åkerman
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STAs Læringsmiljøpolitisk utvalg
Ida Asheim
Jonas. T. Buerskogen
Andrè Sundbø Olsen
Babak Siami

STAs Internasjonalt utvalg
Ingvild Kristine Grindeland

STAs Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg
Ida Asheim
Ingvild Kristine Grindeland
Helene Røiseland

STAs Kommunikasjonsutvalg
Anders Magnus Berg
Katarina Bråthen
Thor Eivind Forberg
Carl William Hansen

Unikumstyret
Carl William Hansen
Velferdstinget i Agder (VT)
Maiken Køien Andersen
Lars Magnus Halvorsen
Hedda Fransis Hansen
Carl William Hansen
Andrè Sundbø Olsen
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Konstanse H. Åkerman

UiAs Klagenemd
Faste representanter: Jens Kristian Øvstebø og Maryam Bokdasji
1.varareprsentant: Maiken Køien Andersen
2.vararepresentant: Babak Siami

UiAs Valgstyre
Jens Kristian Øvstebø

UiAs Ansettelseutvalg
Faste representanter: Kristoffer Robert Spenik og Anna Synnøve Røysland
1.vararepresentant: Jens Kristian Øvstebø

UiAs Prisutvalg
Faste representanter: Cecilie Helen Askland og Andrè Sundbø Olsen

UiAs Læringsmiljøutvalg (LMU)
Faste representanter: Læringsmiljøpolitisk ansvarlig i STA-styret, Jonas T. Buerskogen,
Kristine Lehrmann Solvang, Babak Siami, Katherina Breilid og Andre Sundbø Olsen
1.varareprsentant: Hedda Fransis Hansen
2.varareprsentant: Maiken Køien Andersen
3.varareprsentant: Ida Asheim
4.varareprsentant: Carl William Hansen
5.varareprsentant: Konstanse H. Åkerman

UiAs Utdanningsutvalg
Faste representanter: Thor Eivind Forberg og Konstanse H. Åkerman
1.varareprsentant: Lars Magnus Halvorsen
2.varareprsentant: Maryam Bokdasji
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UiAs Forskningsutvalg
Faste representanter: Fagpolitisk ansvarlig i STA-styret møter med fulle rettigheter og Lars
Magnus Halvorsen møter med observatørrettigheter
1.varareprsentant: Thor Eivind Forberg
2.varareprsentant: Konstanse H. Åkerman

UiAs Skikkethetsnemd
Faste representanter: Stian Aase Bergum og Kristin Sigholt Mageli

UiAs Likestillings- og inkluderingsutvalg (LiU)
Faste representanter: Mangfoldspolitisk ansvarlig i STA-styret og Katherina Breilid
1.varareprsentant: Eline Marie Nilsen

UiAs Museumsråd
Faste representanter: Andrè Sundbø Olsen og Katrine Bryggeså Øydna

Studentrådet i Grimstad
Fast plass: Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Personlig vara: Kristine Lehrmann Solvang

Studentrådet i Kristiansand
Fast plass: Caroline Wergeland
Personlig vara: Jakob Mæland
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Forslag nr. 1

SP-Sak 35/21

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
STA-styret får, i samråd med Valgkomiteen, tillatelse til å supplere de tomme plassene i råd,
styrer og utvalg.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Møtet ble avsluttet 22.45.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
26.05.21
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 26.05 2021, klokken 16.15
Møtet ble avholdt digitalt i Zoom.

Studentparlamentet:

Susanne Aune Solaas
Thomas Mømb
Katrine Bryggeså Øydna
Heidi Lovise Rognhaugen (fra 21.00)
Fanni Sara Istenes
Ingrid Oline Hamlandsø Hellan
Kristine Lehrmann Solvang
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Thor Eivind Forberg
Lars Magnus Halvorsen
Birgitte Johnsen
Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Andreas Mosvold Salvesen
Kristoffer Svendsen
Claire Chan
Sindre Øvergård Næss
Anna Synnøve Røysland
Hege Robstad
Jonas T. Buerskogen

STA-styret:

Olea Magdalene Norset
Linda- Marie Leirpoll
Anders Magnus Berg
Tina McDougall
Eline Øverbø Roaldsøy

Andre:

Henriette K. Nordahl, medlem av STAs Kontrollkomité
Sofie S. Klit, styreleder, Studentsamskipnaden i Agder
Camilla U, Kristiansen, Studentreprsentant i UiA-styret (frem til sak 37/21)
Andrea Oshaug Fostervold, påtroppende mangfoldspolitisk ansvarlig i STA-styret

Ordstyrere:

Marie Nørvåg
Fredrik Arntzen

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Ayla Maria Svenke
Kirsti Stople
Misghina Tekle Habtu
Lars Oskar Moldskred
Tobias Lerche Fodstad
Kristin Paulsen Lindgård
Birgitte Johnsen
Andrè Seljestad Knudsen
Kristoffer Robert Spenik
Edvin Rygh Longva
Camilla U. Kristiansen
Katherina Breilid
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/21

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Marie Nørvåg og Fredrik Arntzen
Godkjent

SP-sak 00b/21

Opprop
Det var 19 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
Det var kommet en permisjonssøknad på forehånd fra Fanni Sara som
søkte permisjon fra klokken 18.00. Denne var godkjent på forehånd.

SP-sak 00c/21

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

SP-sak 00d/21

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 21.04.21
Godkjent

SP-sak 36/21

Siden sist
Olea la først frem siden sist fra STA-styret. Camilla la frem siden sist
fra Universitetsstyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 37/21

Forslag nr. 1

Politisk dokument for Mangfold og likestilling

SP-Sak 37/21

Kapittel:2

Side 3

Linjenummer
Forslagstype
23-24
Strykningsforslag
Forslagsstiller
Thor Eivind Forberg
Forslag
Under 2.Kommunikasjon
En slik bevisstgjøring og forståelse vil også kunne redusere minoritetsstress.
Vedtak

Falt med 5 stemmer

Forslag nr. 2

SP-Sak 37/21

Linjenummer
1-4
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Eline Marie Nilsen,
Ingrid Marie Skaug
Lindqvist, Kristine
Lehrmann Solvang

Kapittel:

Side 9

Forslag
Nytt forslag 5.2 tiltak ved ubalanse:
Der et kjønn representerer over 80 % av den totale studentmassen på studieprogrammet bør
kjønnspoeng vurderes. Fungerer ikke kjønnspoeng og representasjonen av et kjønn er over
90 % kan der brukes kjønnskvotering.
Vedtak
Vedtatt mot 1 stemme og 3 avholdende

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for mangfold og
likestilling, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme
----------------------------------------------Protokolltilførsel i saken
Fanni Sara Istenes signerte den følgende protokolltilførselen:
«Jeg kan ikke stå inne for SP sin politikk om avkolonialisering av
akademia rett som det er»
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Det ble behandlet en permisjonssøknad fra Kristoffer, det var ønskelig
å forlate møtet umiddelbart. Dette var ok for SP.

SP-sak 38 /21

STAs Handlingsplan 2021/2022

Forslag nr. 1

SP-Sak 38/21

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret på vegne
av påtroppende STAstyre

Forslagsstiller

Kapittel:
Utdanningskvalitet

Side 1

Forslag
Under Utdanningskvalitet, legg til punkt:
« STA skal utrede mulighetene for andre vurderingsformer til å være norm, fremfor
skoleeksamen uten hjelpemidler»
Begrunnelse:
Skoleeksamen uten hjelpemidler er sjelden den best egnede vurderingsformen til å vise
læringsutbytte, og reflekterer ikke egenskaper man benytter etter studietilværelsen.
Under Covid-19 pandemien er UiA blitt tvungen til å bruke andre vurderingsformer, og vi
bør smi mens jernet er varmt og bruke dette til å gjøre andre vurderingsformer mer utbredt
på UiA.
Vedtak
Enstemmig vedtatt
Forslag nr. 2

SP-Sak 38/21

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
Fanni Sara Istenes

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Jeg foreslår å stryke setningen om at STA skal arbeide for at universitetet benytter seg av
livssynsnøytrale undervisningsrom.
Vedtak

Falt med 1 stemme

Forslag nr. 3

SP-Sak 38/21

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Lars Magnus
Halvorsen

Forslagsstiller

Kapittel: Mangfold

Side:
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Forslag
I saker som handler om studenter med erfaringer eller bakgrunn annerleies enn majoriteten
av studenter, er det spesielt viktig å få frem deres stemme
Vedtak

Falt med 2 stemmer

Forslag nr. 4

SP-Sak 38/21

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret på vegne
av påtroppende STAstyre

Forslagsstiller

Kapittel:
Studentvelferd

Side:

Forslag
Under Studentvelferd, legge til punkt:
«STA skal utbedre studentaktivitetene- og linjeforeningenes betingelser for etablering,
aktivitet og synlighet»
Begrunnelse:
Studentaktivitetene er noe som bør settes på dagsorden, pandemien har gitt sine utfordringer,
også for studentfrivilligheten. Derfor bør man i den kommende perioden ha et ekstra fokus
på hvordan STA, UiA, SiA og andre aktører i enda større grad kan fasilitere og synliggjøre
studentaktivitetenes arbeid. Dette kan bidra til et bedre psykososialt læringsmiljø for våre
studenter.
Vedtak
Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Handlingsplan 2021/2022, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot én avholdende stemme

SP-sak 39/21

Retningslinjer for oppførsel og organisasjonskultur

Forslag nr. 1

SP-Sak 39/21

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Thor Eivind Forberg

Kapittel:

Side:

Forslagsstiller
Forslag
Endre
• Alle skal føle seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra
uttalelser og/eller fysisk adferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende,
trakasserende eller krenkende for andre.
->
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• Alle skal føle seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra
uttalelser som oppleves som usaklig, diskriminerende, trakasserende eller krenkende
for andre, eller fysisk adferd som oppleves som ubehagelig, diskriminerende,
trakasserende eller krenkende.
Vedtak
Vedtatt mot 4 stemmer og 1 avholdende
Forslag nr. 2

SP-Sak 39/21

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Lars Magnus
Halvorsen

Forslagsstiller

Kapittel:

Side:

Forslag
På Thor sitt forslag. Legge til: «fysisk adferd og henvendelser» i sted for berre «fysisk
adferd»
Vedtak

Falt med 6 stemmer

Forslag nr. 3

SP-Sak 39/21

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Anna Synnøve
Røysland

Forslagsstiller

Kapittel:

Side:

Forslag
Alle skal føle seg velkommen og respektert i STA. Dette betyr at man skal avstå fra uttalelser
og/eller fysisk adferd som oppleves som SPESIELT ubehagelig, diskriminerende,
trakasserende eller krenkende for andre
Vedtak
Forslaget ble satt opp mot forslag 4, og det
var 8 som stemte for dette forslaget i første
runde.
Deretter ble det votert over om SP ønsket
formuleringen inn i retningslinjene. Forslaget
falt da med 4 stemmer.
Forslag nr. 4

SP-Sak 39/21

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Katrine Bryggeså
Øydna

Forslagsstiller

Kapittel:

Side:

Forslag
(..) Dette betyr at man skal avstå fra uttalelser og/eller fysisk adferd som oppleves som
ubehagelig uønsket(…)
Dette endringsforslaget blir fremmet i håp om å presisere formuleringen.
Vedtak
Forslaget falt med 7 stemmer da det ble satt
opp mot forslag 3.
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar «Prinsipper for oppførsel og
organisasjonskultur for studentrepresentanter i Studentorganisasjonen
i Agder», med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 40/21

Revidering av Fraværsystemet for Studentparlamentet
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar fraværsystemet for Studentparlamentet.
med de endringer som forekommer på møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 41/21

Revidering av STAs stillingsbeskrivelser
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Endring i stillingsbeskrivelsene trer i kraft f.o.m neste virkeperiode,
1.juli 2021.
Enstemmig vedtatt

Det ble behandlet en permisjonssøknad fra Andreas, denne var ok for
SP.

SP-sak 42/21

Årsberetning STA 2020/2021
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner Årsberetning for Studentorganisasjonen
i Agder 2020/2021, og tar denne til etterretning.
Enstemmig vedtatt
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SP-sak 43/21

Årsberetning Kontrollkomiteen 2020/2021
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner Kontrollkomiteens årsrapport, og tar
denne til etterretning.
Enstemmig vedtatt

Infosaker
SP-sak 44/21

Eventuelt
Olea informerte SP om SP-lunsjer.
Til slutt ble det holdt avsluttende taler.

Møtet ble avsluttet klokken 21.50.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
24.08.21
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Ekstraordinær Valgforsamling i Studentparlamentet
Torsdag 24.august 2021, klokken 16.15
Valgforsamlingen ble avholdt digitalt på Zoom.

Studentparlamentet:

Margrethe B. Riddervold
Tone Pedersen
Reidun Johannesen
Fanni Sara Istenes
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Kristine Lehrmann Solvang
Eline Marie Nilsen
Silje W. Hebnes
Lisa K. Fredsvik
Maiken Køien Andersen
Trude W. Jernæs
Tone Karoline Solberg
Kristoffer Robert Spenik
Amanda Løvstad
Inger Elise Tysvær
Anette Wold Johansen
Renata Pareglio
Kristine Grude

STA-styret:

Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Andrea Oshaug Fostervold
Marie Nørvåg
Katrine Bryggeså Øydna

Andre:

Jakob Mæland, leder av STAs Valgkomité
Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité
Lars Magnus Halvorsen, kandidat

Ordstyrere:

Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Heidi Lovise Rognhaugen
William T. Svendsen
Claire Chan
Benjamin Røyland
Kristin Solberg Berglund
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/21

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Godkjent

SP-sak 00b/21

Opprop
Det var 19 stykk til stede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/21

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

Vedtakssaker
SP-sak 45/21

Suppleringsvalg – nestleder i STA
Nestleder i STA
Kristoffer Robert Spenik

Møtet ble avsluttet 17.10.

Siden sist september 2021
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STA-styrets
arbeid.
Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA-styret 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
-

Marie har svart på et Internt høringssvar til UiA om KDs langtidsplan for forskning og
høyere utdanning: 21/06509-2 - Intern høring - UiAs innspill til neste langtidsplan for
forskning og høyere utdanning

-

Kristoffer har svart på en høring fra Agder fylkeskommune angående
frivillighetsstrategi.

-

Kristian Fredrik har svart på en høring fra Velferdstinget om Studentsosiale midler.

Media
-

-

Andrea har opprettet Instagrambruker rettet mot internasjonale studenter (@sta_int)
Andrea har redigert og repostet fjorårets artikkel (skrevet av Marie, IU) om hvorfor
man skal reise på utveksling.
Kristian Fredrik har laget video om viktigheten av deltakelse ved valg og
nominasjoner til Kompisprisen.
Katrine har blitt intervjuet av NRK Sørlandet angående Covid-19 restriksjoner på
campus.
Katrine har vært i VG i forbindelse med studiestart.

-

Kristian Fredrik har vært i NRK i forbindelse med selvplagiatsaken i sommer.

-

Kristian Fredrik har presentert viktige punkter for studentstrategiene i utformingen av

-

ny Studentstrategi i Agder Fylkeskommune i NRK Sørlandet.
-

Kristian Fredrik har skrevet et innlegg i Khrono i forbindelse med valget.

-

Kristian Fredrik har skrevet et innlegg i Unikum.

Arrangement og konferanser
-

Andrea og Marie har vært på seminar i anledning verdensdagen for
selvmordsforebygging.

-

Katrine og Marie har hatt presentasjon av STA for Global Development Studies.

-

Styret og Irene har planlagt og gjennomført oppstartsseminar for Studentparlamentet.

-

Kristian Fredrik har vært på Avspark, medlemslagsamling med Norsk
Studentorganisasjonen.

-

Kristian Fredrik har deltatt på medlemsslagsamling med UH-Nett Vest i Bergen.

Aktivitet
-

Andrea, Katrine og Marie har vært Faddervakt i samråd med studiestartteamet.
Andrea har vært på møte med visegeneralsekretær i Europarådet sammen med rektor
og Jean Monnet Centre om Europadagen og Demokratiuka.

-

Marie har vært på en orientering om og møte om PULS Byggeprosjekt, som er
ombygging av biblioteket 1. og 2. etasje.

-

Marie og Katrine har vært i møte med Forandringsfabrikken om å inkludere
barnerettighetene fra FNs barnekonvensjonsloven og kunnskap fra barn i relevante
studier. Dette kommer som en egen sak i SP i løpet av høsten.

-

Marie har vært på formøte med studentrepresentantene og utvalgssekretær i UiAs
forsknings- og innovasjonsutvalg.

-

Marie har møtt nye studentrepresentanter i MatRIC.

-

Katrine har planlagt opplæring av tillitsvalgt.

-

Kristian Fredrik har deltatt på møtet i Studentrådet i Grimstad.

-

Katrine har revidert tillitsvalgthåndboken i samarbeid med Kristoffer og
kommunikasjonsutvalget.

-

Katrine har vært på dialogmøte med avdelingen for lærerutdanningen.

-

Kristian Fredrik har opprettet en studentreferansegruppe sammen med Plan og Bygg /v
UiA om utforming av nye forelesningssaler.

-

Kristian Fredrik har åpnet Bærekraftsvegg/trapp på begge Campusene.

-

Marie har hatt første møte i Forsknings- og innovasjonsutvalget til UiA.

-

Marie har hatt formøte med studentrepresentantene i Utdanningsutvalget.
Marie har vært på styremøte med Agdering.

-

Styret og Irene har hatt møte med SiA-helse om å møte studenter i krise.

-

Styret har vært på infomøte med SAIH sentralt.

-

Styret har deltatt på kurs med NSO, og arrangert Studentnach på Arendalsuka og på
Østsia.

-

Styret og Irene har deltatt i Pride-paraden under Skeive Sørlandsdager.

-

Styret og Irene har vært på teambuilding med personalavdelingen.

Annet

-

Marie har hatt Open Acces opplæring ved Biblioteket.

-

Kristoffer har hatt møte med den nye miljørådgiveren på UiA og diskuterte bruken av
kildesorteringsstasjonene på UiA.

-

Marie har vært på orientering om Studenter i Forskning-prosjektet og den kommende
evalueringen ved UiAs forsknings- og innovasjonsavdeling.

-

Marie har vært på orientering om nye retningslinjer for personvern i studentprosjekt
evalueringen ved UiAs forsknings- og innovasjonsavdeling.

-

Styret og Irene har planlagt og gjennomført studiestart.

-

Det har blitt gjennomført overlapp med nytt styre, både felles og individuelt.

-

Ellers har styret hatt en spesiell start uten valgt nestleder, det har blitt holdt
ekstraordinærvalgforsamling og Kristoffer ble valgt til ny nestleder. Det har blitt brukt
en del ressurser i denne prosessen.

SP-sak 47/21
Møtedato 22.09.21
Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer Ødegård

Søknad om medlemskap i STA fra Biofactum
Bakgrunn for saken
STA har mottatt en søknad om medlemskap fra linjeforeningen Biofactum, og har hatt denne til
behandling i styret. Biofactum er linjeforening for studentene på naturfag, biologi, bioingeniør og
kystsoneøkologi.
Argumentasjon
Biofactum ønsker å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av de biologiske fagene, og skal
fungere som et bindeledd mellom studentene og fakultetet. De er en linjeforening som har blitt
vesentlig etterspurt av studentene, og ønsker å bli medlem av STA for å få råd og støtte til å bli en
bedre linjeforening.
STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for linjeforeningen, og bekrefter at
Biofactum oppfyller de krav og retningslinjer som er vedtatt.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Biofactum blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 22.september 2021, med de
rettigheter og plikter det innebærer.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1. Søknad fra Biofactum, med tilhørende vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity, Biofactum.
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.

SP-sak: 48/21
Møtedato: 22.09.21
Saksbehandler: Marie Nørvåg

Forretningsorden for Studentparlamentet
Bakgrunn for saken
Ifølge STAs vedtekter, § 21, skal Forretningsorden vedtas på Studentparlamentets (SP) første
møte i september. Den vil være gjeldende for funksjonsperioden til SP som har godkjent den.
Argumentasjon
STA-styret mener at gjeldende forretningsorden fungerer greit, og den er generelt bevart i nytt
forslag. Det er foreslått flere endringer, de fleste er presisering/tydeliggjøring av tekst og å
samkjøre språkbruk. STA-styret ønsker å påpeke at setningen om lukkede dører i punkt 2
allerede er bestemt i vedtektene, og foreslår å inkludere de for ordens skyld.
Et par forslag er av større betydning, som SP kan diskutere:
• Foreslått setning under punkt 3 om innlegg til forretningsordenen, dagsordenen eller
saksopplysninger er for å forsikre at disse typene innlegg ikke skal misbrukes under
debatter, da de bryter og «hopper frem» i talerlisten. Taletid er også endret til å være i
tråd med taletid for replikk.
• STA-styret foreslår å stryke en hel linje i punkt 4 om votering i saker som krever 2/3
flertall. Dette er grunnet at STA-styret prinsipielt mener SP skal ha rett til å stemme
avholdende dersom de ønsker, og at vi allerede har føringer fra STAs vedtekter på
hvordan man behandler avholdende stemmer i voteringer som krever absolutt flertall
eller 2/3 flertall. Til orientering; I tilfelle av absolutt flertall eller 2/3 flertall voteringer
vil de effektivt teller som mot-stemmer, da disse voteringene krever for-flertall.
Til orientering krever endring av forretningsorden 2/3 flertall.
STA-styret legger det nye forslag til grunn i diskusjon og votering.
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 enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Forretningsorden for Studentparlamentet, med sporede endring.
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 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 vararepresentantene 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, i samsvar med
fraværssystemet til SP. Hvis en representant må forlate møtet før det er ferdig, leveres en
permisjonssøknad. Søknad om permisjon fra SP-møte leveres skriftlig til møteledelsen 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. Dørene lukkes for
personsaker, med kan åpnes hvis person(er) i saken SP godkjenner det.

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 ordstyreremøteledelsen.
Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike innlegg må
ikke vare lenger enn et to minutter. Slike innlegg skal være nøytrale og ikke inkludere meninger.
Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal voteres over
direkte.

Studentorganisasjonen i Agder

Forretningsorden for Studentparlamentet

Ordstyrere Møteledelsen 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 vedtaks- og endringsforslag 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 umiddelbar strek som påvirker 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 møteledelsen opp samtlige framsatte forslag. Deretter
kan møteledelsende, 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 inn innen behandlingen av den aktuelle saken er avsluttet, og leveres skriftlig til
ordstyrernemøteledelsen. Møteledelsen leser opp de mottatte protokolltilførselene og aAlle som er
enig i protokolltilførselen kan skrive under på den innen møteslutt. 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 49/21
Møtedato 22.09.21
Saksbehandlar Kristoffer Robert Spenik

Møtedatoar Studentparlamentet 2021/2022
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 påskeferie 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.
I forslaget er det lagt inn at møta skal vera fysiske på båe campus. Skulle det verta endringar i
retningslinjer utøve året vil møta verta haldne digitale på Zoom.
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
2021/2022, med dei endringane så måtte førekomma på møtet.
Tidspunkt for møtet er onsdag klokka 16.15, med unntak av valforsamlinga 19.mai. Den starte
14.15 og er på ein torsdag. Studentparlaments møte 18. november er på ein torsdag klokka
16.15
20. oktober - Grimstad
18. november - Kristiansand
26. januar - Grimstad
23. februar - Kristiansand
23. mars - Grimstad
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27. april - Grimstad
19. mai - Valforsamling - Kristiansand
25. mai - Kristiansand

Innstilling frå styret
STA-styret innstill einstemmig på forslag til vedtak.

English Summary
The STA-board wishes to suggest a schedule for meetings in the Student Parliament for the
period of 2021/2022.

SP-sak 50/21
Møtedato 22.09.21
Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer
Ødegård

STAs budsjett for drift 2022
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 2021 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 530 000 gikk til drift. I søknaden tas det
hensyn til lønns- og prisjusteringer.
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.
I årets budsjett har man søkt om midler til å fortsette å drive organisasjonen på en god og
forsvarlig måte. Å drive en studentorganisasjon krever både tid, ressurser og midler. I tillegg
kreves det kontinuerlig kompetanseheving, både for styret, SP og andre RSU- er, dette ansees
som svært viktig. Med bakgrunn i det har STA-styret laget et forslag til budsjett som
gjenspeiler dette.
STA-styret har utarbeidet en budsjettforklaring for at SP enklere kan se hva midlene brukes til
og hvordan de fordeles gjennom året på de ulike budsjettpostene. Disse ligger vedlagt til
sakspapirene, og STA-styret anbefaler alle å lese dette nøye før det kommer forslag til
endringer.
Forslag til budsjett 2022 ligger tilnærmet likt de siste års budsjett, og man har sett gjennom de
siste års regnskap når forslaget har blitt utarbeidet. Summen for driftsbudsjett vil da være på
550 000 kroner.
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.

Side 2

Økonomiske konsekvenser
Vedtas det foreslåtte budsjettet vil den økonomiske rammen for organisasjonen være satt for
2022. Ved å vedta budsjett legger SP føringer for hvordan organisasjonens penger skal brukes
det kommende året.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2022, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Forslag til budsjett 2022
Forklaring til budsjettposter

English Summary
According to STA’s regulations § 9, the Student Parliament shall approve the budget for next
year (calendar year 2022) before the 30th of September.

Budsjettforslag 2022- drifts- og lønnsmidler.
Søknad til Universitetet i Agder
Søknad UiA: 1,850 000
Av dette settes kroner 1,300 000 av til lønnskonto
Resternde beløp kroner 550 000 settes på drift.

Budsjettforslag drift 2022
Kontonavn
3402- Rammetilskudd fra UiA
6800 - Kontor, programvare o.l.
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

JAN
550 000
1000
5500
3000
3500

FEB MARS

APRIL MAI

JUNI

AUG

NOV

DES

8000

2000

3000

6000
3500

6000
3500

10000
3500

6000
3500

2000
1000
1000
5000

2500
6000
6500

2000
4000
3000
6500

3000
6000
6500

2000
2000
6000
5500

500

15000
2000

15000
3000

20000
2000

5000
1000
4500

20000

0

6000

2000

1500

1000

1000

500

16 500
500

500

1000

500

300

500

500

400

400

500

3000
0
6000

0

SEPT OKT

1000

400

1000
3500
2000
10000
5000

JULI

3000

6000

1000

1000

0 130 000
5500

4000
4000

4000
4000

4000 15000
4000 6000

2000
4000
6000

2000
4000
4000
6000

2000
1500
5000
2500

0
0

2000
5000
2500
5000

2000
4000
6000

1000

Ut
Inn

Totalt
550 000
28000
9000
190 000
51000
5000
12 000
30 000
41 500
61 500
55 000
40 000
4500
16 500
6000
550 000
550 000

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 og Adobe
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 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
Diverse kurs for å hjelpe studenter i krise, som Vivat-kurset

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 og landsmøtedelegasjonen
• Roll-up
• Nett
• Pins
• Promotering på sosial media

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
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Diskusjonssak om fusk ved UiA
Bakgrunn for saken
Under koronapandemien har de fleste skoleeksamener blitt omgjort til hjemmeeksamen, og
flere tidligere eksamener uten hjelpemidler blitt endret til med hjelpemidler (da man ikke kan
kontrollere for uten hjelpemidler i hjemmet). UiA er et av de universitetene i Norge som har
sett kraftigst øking av fuskesakser på eksamen, og utestengelsessaker på grunn av fusk.
Per 1. mars 2021 det var totalt 368 utestengte studenter i Norge, hvorav 323 av disse var
grunnet fusk. Til sammenligning var tall fra 2020 totalt 221, hvorav 176 var grunnet fusk1.
UiA var også registrert med flest utestengelser fra en enkelt institusjon, trass i at 9 andre
universiteter har større studentmasse per SSB2. For sammenligning se tabell:

Registrerte utestengelser
Studentmasse

UiA
48
13 463

NTNU
46
41 923

UiO
27
26 543

UiB
10
18 905

Til orientering, per i dag er dette hva UiAs forskrift for studier og eksamen definerer fusk
eller forsøk på fusk ved eksamen i § 31, 2):3
- å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
- å presentere andres arbeid som sitt eget
- å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten
tilstrekkelige kildehenvisninger
- å sitere eller på annen måte benytte egne tidligere eksamensarbeider uten
tilstrekkelige kildehenvisninger
- å ha skaffet seg adgang til eksamen ved å ha fusket ved prøve og lignende som er
vilkår for å gå opp til eksamen, eller ved på uriktig grunnlag å ha fått godkjenning for
deltakelse ved obligatorisk undervisning eller andre obligatoriske aktiviteter
- ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
- å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen.
Argumentasjon
STA-styret er i tett dialog med utdanningsavdelingen og ledelsen ved UiA, og styret opplever
at disse partene lytter til studentenes tilbakemelding. STA-styret ønsker derfor å ta med seg
Studentparlamentets meninger inn i disse samtalene, og har også fått et par spesifikke temaer
hvor ledelsen ønsker studentenes mening på. Denne diskusjonssaken er hovedsakelig basert
rundt å kilde og å feilkilde, da dette er bakgrunnen for det økte antall fuskesaker ved UiA.

1

https://khrono.no/368-saker-med-utestengte-studenter---de-fleste-grunnet-fusk/567360
https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/studenter-i-hoyere-utdanning/artikler/dette-erde-storste-studiestedene-i-norge
3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-22-833
2

I denne saken skal det ikke vedtas noe politikk, så her ønsker STA-styret å høre en blanding
av meninger og erfaringer fremfor «ferdig formulert politikk». Styret oppmuntrer parlamentet
til å ta ordet fritt, men ønsker spesielt tanker og tilbakemeldinger på følgende punkter:
Ureglementert samarbeid
UiA definerer ulovlig samarbeid som å sende besvarelser til andre medstudenter for bidrag, å
bidra til andres besvarelse, og å jobbe sammen med andre under individuell eksamen «[man
må være] alene og gjøre alt selv»4.
• Burde det å sitte sammen med andre studenter å skrive eksamensbesvarelse telle som
fusk, selv om all tekst er egen produsert? Hvorfor, hvorfor ikke?
Selvplagiat
Per i dag anser UiA og Felles klagenemd bruk av egen tekst fra tidligere
eksamen/eksamenskrav som selvplagiat, og behandler dette som fusk. I Felles klagenemd er
det intern uenighet om hvorvidt dette bør anses som plagiat, selv om flertallet er for5.
• Er dette plagiat og skal behandles som fusk? Når er det selvplagiat, og når er det ikke?
• Skal man skille mellom kopi av egen tekst innad i og på tvers av emner?
Informasjon og tilrettelegging for korrekt kildebruk
Per i dag har UiA en egen side for info om plagiat og fusk på uia.no, og referer til samlingen
av denne siden, nettsiden Kildekompasset og universitetsbibliotekets kurs i å kilde, som at
universitet tilbyr «god nok» informasjon rundt det å kilde korrekt. Er dette nok?
• Er det klart nok hva som er korrekt kilde og hva som er plagiat? Hvilke krav kan man
stille til studentene, og hvilke kan man stille til universitetet?
• Er det greit om forskjellige fakultet/avdelinger og institutt har ulikt krav til å kilde?
Forsettlig fusk og uaktsom fusk
UiAs klagenemd vil i sin behandling av en mulig fuskesak vurdere «hvorvidt det objektivt
sett foreligger fusk, hvorvidt studenten har handlet forsettlig eller grovt uaktsom og hvorvidt
det foreligger unnskyldelig rettsuvitenhet», og dette setter føring for reaksjonen på fusket.
Grov uaktsom fusk leder normalt til annullering av eksamen, og ett semester utestenging, og
forsettlig fusk annullering og utestenging i to semestre6.
Per i dag behandler man kildefeil som forsettlig fusk da UiA mener kandidatene er forsettlige
med å ikke sette seg inn i å kilde korrekt.
• Hvordan kan man vurdere hvorvidt det foreligger intensjonen eller ikke for fusk?
• Kan man bruke andre reaksjoner enn annullering og akademisk utestengelse? For
eksempel nedsatt karakter eller stryk.

English Summary
During the corona pandemic, UiA has experienced a dramatic increase in cheating cases as
previously school exams has been turned into home exams. Most of these cases relates to
sources and correct sourcing. The STA board wishes for the Student Parliament to bring forth
the student perspective in these cases.

4

https://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/plagiat-og-fusk-paa-eksamen
https://khrono.no/uenighet-i-felles-klagenemnd-om-selvplagiering-er-fusk-eller-ikke/596117
6
https://www.uia.no/student/eksamen/linkeblokksamling/under-eksamen/rutiner-ved-mistanke-om-fuskved-universitetet-i-agder
5
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Læringsmiljøteam
Bakgrunn for saken
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitet i Agder (UiA) har vedtatt at det skal opprettes et
læringsmiljøteam som arbeider med læringsmiljø på en daglig basis. Dette teamet skal
fungere som en forlengelse av LMU. Det har blitt diskutert hvilke aktører dette teamet skal
bestå av og hva som skal være deres konkrete arbeidsoppgaver, men ingenting er definitivt
vedtatt. STA-styret ønsker at Studentparlamentet skal diskutere denne problemstillingen, slik
at studentstemmen kan sikres i debatten.
LMU er et utvalg som arbeider med læringsmiljøet på UiA. Dette utvalget består av studenter
og ansatte, og har møter omtrent hver 8. uke. Dersom en skal sikre et godt læringsmiljø, er det
nødvendig at det finnes et organ som arbeider med dette på en langt mer daglig basis. Det skal
derfor opprettes et læringsmiljøteam (LM-team). Dette teamet skal arbeide med alle de fem
aspektene ved læringsmiljø på UiA. Det fysiske, det digitale, det psykososiale, det
pedagogiske og det organisatoriske.
Argumentasjon
Ett av punktene i handlingsplanen sier at STA skal sikre opprettelsen og oppfølging av et
læringsmiljøteam på UiA. Det er ønskelig at dette teamet skal bidra til å forbedre hele
læringsmiljøet på universitetet, i lys av de fem aspektene. Det vil si studentaktiv læring, god
luftkvalitet i alle undervisningslokalene, gode digitale løsninger, et inkluderende og
mangfoldig miljø, gode og tilgjengelige digitale verktøy, nulltoleranse for mobbing, og gode
organisatoriske rammer – for å nevne noe. Det kan derfor være hensiktsmessig å sette
sammen et team bestående av ulike aktører med ulik kompetanse og erfaringer. Dette teamet
skal også være tilgjengelig for studentene og lett å komme i kontakt med. Teamet skal være
en ressurs som kan brukes inn mot læringsmiljøet.
Sammensetning og arbeidsoppgaver
LMU har tidligere diskutert hvilke aktører som skal medvirke i dette teamet, og det er for dem
en selvfølge at studentmassen skal være tydelig representert. Linjeforeninger, PULS
(Pedagogisk utviklings- og læringssenter), Studentombudet, STA, utdanningsavdelingen og
uavhengige studenter er noen av de aktørene som har blitt diskutert.
Læringsmiljøteamet skal jobbe tett opp mot LMU og kvalitetssystemet for å sikre et godt
læringsmiljø på UiA. Læringsmiljø er et sammensatt konsept og det kan derfor være
hensiktsmessig å prioritere hvilke aspekter som krever flest ressurser.
Det psykososiale læringsmiljøet har blitt sterkt påvirket av Covid-19, noe som kommer
tydelig frem i studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsen).

Undersøkelsen viser at 44 % av studentene kjenner på ensomhet og at 1 av 3 studenter har slitt
med selvmordstanker.
Dette er en viktig problemstilling som vi må ta tak i, nå som samfunnet er i ferd med å åpne
igjen. Det kan derfor diskuteres om en del av dette ansvaret skal legges på LM-teamet.

Punkter STA ønsker at Studentparlamentet skal diskutere;
•
•
•

Hvilke aktører burde høre til et slikt team?
Burde enkelte av de fem aspektene prioriteres ovenfor andre – i så fall, hvilke?
Hvilke arbeidsoppgaver burde dette teamet prioritere?

Økonomiske konsekvenser
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for STA.

Vedlegg
Oppklarende skriv om de fem aspektene ved læringsmiljø.

English summary
The STA board would like the Student Parliament to discuss the function of a learning
environment team.

DE FEM ASPEKTENE VED
LÆRINGSMILJØ
EN KORT FORKLARING

Når en snakker om læringsmiljø, refererer man ofte til fem ulike aspekter. Et
læringsmiljø er et svært sammensatt konsept og det er viktig å ha en forståelse
for hvordan alle disse aspektene er knyttet sammen, dersom man skal jobbe med
et slikt miljø.
I STA sitt politiske dokument for læringsmiljø, er alle de fem ulike aspektene
beskrevet, og hvilken politikk vi har på dem. Dette skrivet er tenkt som en kort
innføring i hvordan et læringsmiljø, og det politiske dokumentet er satt sammen.
Dersom man ønsker å vite nøyaktig hvilken poltikk som er knyttet til hvert punkt,
bør man oppsøke det politiske dokumentet.

Det fysiske læringsmiljøet beskriver hvordan universitetets fysiske fasiliteter
skal gagne læringsmiljøet. Det vil for eksempel si at rommet skal være godt
tilpasset samarbeid mellom studentene, at stolene skal være gode å sitte i, at
universitetet er universelt utformet, at det er god lydkvalitet og at støyfrie soner
er tilgjengelig dersom man ønsker det.

Det pedagogiske læringsmiljøet handler blant annet om studentaktiv læring,
varierte undervisningsformer og god formidling av kunnskap. Vi ønsker selvsagt
et godt faglig innhold i undervisningen, men vi ønsker også at dette skal
formidles på en konkret, engasjerende og inkluderende måte.

Det psykososiale læringsmiljøet sier noe om studentenes psykiske helse og
trivsel ved universitetet. Vi ønsker et universitet hvor det er nulltoleranse for
mobbing, hvor alle opplever å bli inkludert og hvor studentenes psykiske helse
blir tatt på alvor. Dette kapitelet sier også noe om helsetilbud, døgnbemannet
studenttelefon og linjeforeninger og studentaktiviteter som en ressurs i å
forbedre studenters psykiske helse.

Det digitale læringsmiljøet omhandler digitale hjelpemidler og ressurser.
Digital undervisning skal brukes dersom dette er hensiktsmessig for studentens
læringsutbytte, og de digitale læringsplattformene skal være enkle og givende å
ta i bruk. Kapittelet sier også noe om tilgjengelig og oppdatert utstyr.

Det organisatoriske læringsmiljøet beskriver systemet for tilbakemelding og
medvirkning rundt læringsmiljøet. Tillitsvalgtordningen, Si ifra-systemet,
kvalitetssystemet og studierådet, er gode eksempler på dette.

