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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 23.mars 2022, klokken 16.15  

Sted: C4 090-091, Grimstad     

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Førstekonsulent, STA 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 16.03.22  



 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      23.mars 2022 

Sted:            C4 090-091, Grimstad    

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Muntlig på møtet  

SP-sak 00b/22 Opprop Irene Bredal Muntlig på møtet  

 

SP-sak 00c/22 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 23.februar 2022 

Ordstyrere Vedlagt 

SP-sak 15/22 Siden sist   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Vedlagt/Muntlig 

på møtet   

 

Vedtakssaker  

SP- sak 16/22 STAs Vedtekter   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård  

Vedlagt   

SP-sak 17/22 STAs Økonomireglement   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård  

Vedlagt  

SP-sak 18/22 STAs Valgreglement  Kristoffer Robert 

Spenik   

Vedlagt    

SP sak 19/22 STAs Stillingsbeskrivelser  Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård  

Vedlagt  

Diskusjonssaker  

SP-sak 20/22  Læringsmiljøundersøkelse Katrine Bryggeså 

Øydna 

Vedlagt      

SP-sak 21/22 Gratis sanitærprodukt på UiA  Katrine Bryggeså 

Øydna 

Vedlagt      

Orienteringssaker 

SP-sak 22/22 Eventuelt   Muntlig på møtet  

 

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møteevaluering.   

 

 
 



 

 
 
Dagsorden for SP-møte 23.03.2022: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                Tittel                                              Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/22                              Valg av ordstyrere                            16.15-16.17 
SP-sak 00b/22 
SP-sak 00c/22                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.17-16.19 
16.19-16.23 

SP-sak 00d/22                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 23.02.22 

16.23-16.25 

SP-sak 15/22 
SP-sak 16/22 
SP-sak 17/22 
Pause 
SP-sak 18/22 
SP-sak 19/22 
Pause 
SP-sak 20/22  
SP-sak 21/22 
SP-sak 22/22 

Siden sist  
STAs Vedtekter 
STAs Økonomireglement 
 
STAs Valgreglement 
STAs Stillingsbeskrivelser 
 
Læringsmiljøundersøkelse 
Gratis sanitærprodukter på UiA 
Eventuelt  
 

16.25-16.35 
16.35-17.05 
17.05-17.30 
17.30-17.40 
17.40-18.25 
18.25-18.55 
18.55-19.05 
19.05-20.05 
20.05-21.05 
21.05-21.15 
 

   
 
 
SP-møtet er berammet til å vare til 21.25. Dette er medregnet 10 minutt til møteevaluering etter 
møteslutt.  
 
 
 
 



  

 

1 

 

 

 

SP-sak   Protokoll 

Møtedato  23.03.22 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 23.02.2022, klokken 16.15 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Margrethe B. Riddervold 

Ylva K. Gundersen  

Rebekka Langseth  

Marte T. Haugen  

Tone Pedersen  

William T. Svendsen  

Fanni Sara Istenes   

Kristine Lehrmann Solvang  

Victoria Nørve  

Lisa K. Fredsvik 

Trude W. Jernæs  

Lars Magnus Halvorsen  

Amanda Løvstad  

Inger Elise Tysvær  

Anette Wold Johansen  

Benjamin Røyland 

 

Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Kristoffer Robert Spenik  

Andrea Oshaug Fostervold  

Marie Nørvåg  

Katrine Bryggeså Øydna  

 

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité 

Olea M. Norset, UiA-styret  

Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)  

Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  

Linjeforeningen Ideate  

 

Kjell Arne Lønningen  

Amathea Borgemyr  

 

Irene Bredal 

 

Heidi Lovise Rognhaugen  

Ingrid Marie Skaug Lindqvist 

Eline Marie Nilsen  

Silje W. Hebnes  

Maiken K. Andersen  

Tone Karoline Solberg  

Claire Chan  

Kristine Grude  

Kristin Solberg Berglund  

Lone Eide Knutsen  
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SAKSLISTE 
   

                                                  

SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

            Kjell Arne Lønningen og Amathea Borgemyr  

   

            Godkjent  

                                                                           

                            

SP-sak 00b/22 Opprop 

    

  Det var 16 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.  

 

                

SP-sak 00c/22 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Godkjent  

                      

Dagsorden  

Godkjent  

 

 

SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 26.01.22 

                                    

                                    Godkjent 

 

 

SP-sak 08/22   Siden sist  

    

                                   Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.  

                                   Olea la frem siden sist fra Universitetstyret.   
 

Vedtakssaker 
 

SP-sak 09/22            Søknad om medlemskap i STA fra linjeforeningen Ideate    

                                   

                                   Forslag til vedtak  

                                   Ideate vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 23.februar  

                                   2022, med dei rettigheitar og plikter det inneber.  

 

                                   Vedteke mot ein avhaldande stemme  
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SP-sak 10/22            Godkjenning av STAs rekneskap 2021     
 

                                         Forslag til vedtak  

                                  1.Studentparlamentet godkjenn rekneskapen for 2021 

                                  Einstemmig vedteke 

                                

                                  2. Studentparlamentet vedtek at kroner 25 000 avsetjast til post  

                                      7320, Profileringskostnader, til bestilling av nytt  

                                       promoteringsmaterialle  

                                   Einstemmig vedteke  

 

                                 3. Studentparlamentet vedtekt at kroner 20 000 avsetjast til STAs 

                                      bufferkonto for drift   

                                  Einstemmig vedteke   
 

 

SP-sak 11/22            Revidering av stillingsprosent: Mangfoldspolitisk ansvarlig i  

                                  STA-styret      
 

                                         Forslag til vedtak 

                                  Studentparlamentet vedtar en økning i stillingsprosenten til  

                                  mangfoldspolitisk ansvarlig i STA-styret fra 40 % til 50 %, med 

                                  virkning fra 01.april 2022.  

 

                                  Vedtatt mot en avholdende stemme  

                           

Diskusjonssaker 
 

SP-sak 12/22             Studentvalg og rekruttering  

                                    Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere sakene, og komme 

                                    med forslag og innspill.   

 

                                     

SP-sak 13/22             Høring fra UiA: Prakis   

                                    Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere sakene, og komme 

                                    med forslag og innspill 

Infosaker 
 

SP-sak 14/22             Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 18.55. 



Siden sist STA-styret – mars 2022 

 

Høringer  

Kristoffer svarte på en høring fra NSO angående utkast til nytt prinsipprogram  

Kristoffer og Katrine svarte på en høring fra UiA om forslag til utfyllende regler for opptak på 

grunnlag av realkompetanse og dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse  

 

Media 

Kristian Fredrik har vært på NrK Sørlandet Radio i forbindelse med eksamensfusk  

 

Arrangement og konferanser 

STA-styret har promotert valget både fysisk og digitalt 

 

Aktivitet 

Kristian Fredrik har deltatt på møte i Velferdstinget i Agder 

Kristoffer har deltatt på møte med Studentrådet i Kristiansand 

Andrea og Katrine har vært i møte med biblioteket om en læringsmiljøundersøkelse 

Kristoffer og Kristian Fredrik har hatt møte med studentrepresentantene i Universitetstyret 

Kristian Fredrik har deltatt på møte om drøfting om uteområde utenfor kantina på Campus 

Grimstad 

Styret har hatt interndag for å planlegge læringsmiljøundersøkelsen 

Kristian Fredrik har deltatt på møter i styringsgruppa til Skippergruppa 

Andrea, Kristoffer og Kristian Fredrik har deltatt i møter i Demokratiukakomiteen 

Kristian Fredrik har hatt møter med ledelsen om studenttrivsel 

Kristoffer, Kristian Fredrik og Andrea har deltatt på første møte med Demokratiukakomiteen 

Andrea har hatt møte med VT-leder angående relansering av Skravlekopp  

Kristian Fredrik har hatt møte med Greta Hilding 

Kristoffer deltok på ny merkevareplattform for UiA  

Kristian Fredrik har vært med på prosessen rundt tildelinger av PRUK (program for 

utdanningskvalitet) midler. 

Kristian Fredrik og Kristoffer har møtt det nye fadderstyret og informert de om STA 



Kristian Fredrik har snakket om STA til tillitsvalgte for TekReal på Campus Kristiansand 

Marie, Kristoffer og Kristian Fredrik har delt STA sitt syn på strategisk arbeid for økt 

arbeidslivsrelevans ved UiA 

Kristian Fredrik har deltatt på møte med Grimstad Kommune og administrativ ledelse  

Marie og Kristian Fredrik har fortalt om prosjektet for ny Karriereuke for alle studenter på 

dekanmøte 

Kristian Fredrik har deltatt på arbeidsgrupper om nytt studenthus i Kristiansand med VT og 

SiA 

Kristian Fredrik har hatt formøte med VT representantene  

 

Annet 

Irene har vært på ansattsamling med NSO i Trondheim 

STA-styret har hatt seminar om ny vurderingsform 

 

 

Siden sist v/ UiA-styrets studentrepresentanter 

Mars 2022 – møte i UiA-styret 10.mars, møte i SP 23.mars. 

__________________________________________________________________________________ 

I Studentparlamentsmøtene (SP) har universitetsstyrerepresentantene valgt av studentene (valgt av 

SP) mulighet til å presentere for SP hva de har gjort siden sist parlamentsmøte. Alle deltakere i SP-

møtet med talerett har mulighet til å stille spørsmål etter fremlegget i møtet. 

Mer om UiA-styret finnes her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 

___________________________________________________________________________ 

Siden sist har UiA-styret hatt ett møte, samt styreseminar. Neste møte er 11.mai. Om du 

ønsker å lese kommende saksliste og gi oss innspill kan du finne sakslisten og sakspapir på 

denne linken (den publiseres vanligvis én uke i forveien av møtet): 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557 

Om du ønsker å spille inn noe til oss, eller stille spørsmål utover tiden i SP-møtene kan du ta 

kontakt med oss på den måten du måtte ønske. Vi er tilgjengelige på mail, facebook eller om 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557


vi møtes fysisk på campusene. Vi vil gjerne høre hva dere tenker om sakene, eller om 

potensielle saker å ta opp i UiA-styret. 

Herunder vil du kunne lese om noen av sakene som var oppe i sist UiA-styremøte, som vi 

tenker er av særlig interesse for Studentparlamentet. Men, er det ønskelig å se alle sakene kan 

du finne sakspapirene fra møtet her: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/568636?agendaItemId=215727 

Vi kan informere om at vi ble invitert til og gjennomførte formøte med STA-styret 7.mars. 

Styreseminar: 

9.mars, dagen før selve styremøtet, hadde UiA-styret et dagsseminar som besto av dialog med 

fakultetene/avdeling ved UiA. Her kom ledelsen fra de forskjellige fakultetene/avdelingen for 

å presentere saker de arbeidet med hos seg. Tre saker de er stolte av og tre utfordringer som 

kanskje UiA-styret kan bistå med å løse. Dette var en svært nyttig dag for styret. Både for å 

gjøre seg enda bedre kjent med hva som er aktuelt for institusjonen og hvordan styrets arbeid 

kan legge føringer, begrenser og tilrettelegge for UiAs utvikling på ulike områder og nivåer. 

Studenthus i Skippergata (Kristiansand): 

Styret hadde sak om studenthus oppe for å avgjøre om dette er et prosjekt man ønsker at UiA 

skal gå videre med, og det var det. I tillegg til å signalisere at styret ønsker at UiA skal 

fortsette arbeidet med studenthus i Skippergata vedtok vi å gå inn i prosjektet med 10 

millioner til investeringsmidler. Hurra! 

Utviklingsavtale: 

UiA har en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet hvor UiA beskriver sine 

satsningsområder og mål i løpet av en periode. Denne skal nå fornyes og kan dermed endres. 

Den har vært oppe på dekanmøtet og på høring rundt om på institusjonen (ekskludert STA). 

Vi spurte om det kunne være interessant å ha en innspillsrunde blant studentene, da 

studentene utgjør en stor del av «UiA’ere» samt at mange studenter har meninger om hvordan 

fremtiden bør møtes, og hva UiA kan satse på for å møte fremtidens behov på en god måte. 

Dette fikk gehør i møtet og ledelsen ville gjerne ha kontakt med STA enten ved STA-styret 

eller Studentparlamentet på dette om det var ønskelig blant studentene. 

Årsrapporter for 2021: 

En rekke årsrapporter skulle gjennomgås og godkjennes på dette møtet. Følgende rapporter 

var oppe på styremøtet: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/568636?agendaItemId=215727


• UiAs helhetlige årsrapport 

• Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2021 

• Klagenemndas årsrapport 2021 

• Studentombudets årsrapport 2021 

• Forskningsetisk utvalgs årsrapport 2021 

• UiAs årsrapport for HMS 2021 

• Likestillingsrapport 2021 

• Personvernombudets årsrapport 2021 

Under Klagenemndas rapport spurte vi om hva saksbehandlingstiden hadde blitt under korona 

ettersom antall saker har økt betraktelig. Vi ble informert om at saksbehandlingstiden har økt 

mye, i Felles Klagenemnd er den blitt opp til 10 måneder, mens lokalt er den også høyere enn 

tidligere. Mens klagene er blitt behandlet har studentene vært aktive studenter. Altså, de 

studentene som har hatt en sak til klagenemnd har kunnet fortsette å studere fremt til at saken 

deres er blitt avklart. Vi oppfordret til at UiA tar lærdom av denne situasjonen og rigger sitt 

klagenemnd-apparat på en slik måte at den kan jobbe mer effektivt i fremtiden om lignende 

situasjoner skulle dukke opp. For mange studenter vil det å stå i en slik uavklart sak over lang 

tid oppleves som svært belastende, og derfor er det viktig å finne løsninger som effektiviserer 

prosessen, men på en trygg måte. 

Endring av forskrift for studier og eksamen: 

Det er blitt foreslått endringer i forskriften som beskriver hvordan studier og eksamen skal 

utføres juridisk sett på UiA. Denne forskriften er svært viktig for oss studenter da den legger 

føringer for hvilke plikter og rettigheter vi har i forbindelse med studier og eksamen. Vi 

problematiserte spesielt endringen som ble foreslått og vedtatt inn som gikk ut på at det nå 

ikke lenger er en grense på hvor mye bestått/ikke bestått-karakterer man kan ha på vitnemålet. 

Før hadde UiA en grense på inntil 50% av vitnemålet kunne være bestått/ikke bestått-

karakterer, mens resten måtte være graderte karakterer (bokstavkarakterer). Vi mente at 

motivasjonen til UiA var feilplassert da de endret denne forskriften fordi det nå kanskje vil 

stilles krav om at alle eksamener med gradert karakter må ha to sensorer fremover. Vi mente 

at den økonomiske motivasjonen for å gjøre denne endringen ikke skal gå fremfor den faglige 

begrunnelsen for en slik endring. I tillegg problematiserte vi at mye bestått/ikke bestått-

karakterer på vitnemålet kanskje kan føre til at UiA-studenter ikke vil kunne konkurrere med 

andre studenter om plasser på videre studier andre steder i Norge eller i utlandet. Dette tok 



ledelsen på alvor og presiserte at de ville følge nøye med på utviklingen slik at det ikke skulle 

få negative konsekvenser for studentene.  

Midlertidig forskrift for studier og eksamen (koronaforskrift): 

Forskriften som gjør at UiA kan fravike vurderingsform som står i emnebeskrivelsen ble 

vedtatt utvidet og gjelder nå frem til høsten 2022. Det vil si at det fremdeles vil kunne være en 

del hjemmeeksamener i vår (hvor samme form gjelder for utsatt-/konteeksamen til høsten). 

Dette er en midlertidig forskrift som ble vedtatt under pandemien for å sikre at eksamen er 

gjennomførbart for flest mulig. Dette er altså en videreføring av praksisen som har vært 

knyttet til eksamen under korona. 

Informasjonsutveksling: 

Etter forespørsel fra oss ble styret orientert om status i Studentvalget; om både rekruttering og 

plan videre for hvordan det skal arbeides videre med fra UiAs side, og i samarbeid med STA. 

Studentvalg og universitetsdemokrati er svært viktig for UiAs virke, og derfor veldig nyttig 

med oppdateringer og til UiAs øverste organ slik at vi kan følge situasjonen og arbeidet som 

gjøres på dette området. 

 

 



SP-sak 16/22 

Møtedato 23.03.22 

Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

 

Revidering av vedtektene 

Bakgrunn for saken 

I følge § 6 i vedtektene skal vedtektene behandles i Studentparlamentet hvert år før 31. Mars. 

Derfor tas vedtektene nå opp til revidering og påfølgende vedtak.  

 

Studentparlamentet har blitt orientert per e-post om mulighet for å sende inn forslag til 

vedtektene, det ble sendt ut to e-poster. Det opplyses om at det ikke er mulig å komme med 

forslag til vedtektene under SP-møte. Endring av en vedtekt krever 2/3 flertall og endringer av 

vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at vedtektene i sin helhet er votert over. 

 

Det er kommet fem forslag til revidering av vedtektene, alle fra STA-styret. 

 

Argumentasjon  

De endringene som STA-styret har foreslått redegjøres for i videre argumentasjon. 

 

I kapittel 1: Navn og formål under §1 foreslår STA-styret å legge til det engelske navnet på STA. 

Ved å vedtektsfeste det engelske navnet som har blitt brukt, sikres det at det alltid vil brukes likt.  

 

I kapittel 3: Styringsdokumenter er det lagt inn to endringsforslag for å tydeliggjøre rollen til 

resolusjoner, i §5.3 og nyopprettet §14. STA-styret har foreslått disse endringene ettersom det per 

i dag er usikkerhet hvor i hierarkiet resolusjoner passer inn og hvor lenge de skal være gjeldene. 

Det finnes heller ingen formel definisjon om resolusjoner, men med denne endringen vil 

resolusjoner bli klart definert i vedtektene.  

 

Under Kapittel 4: Studentparlamentet § 22 foreslår STA-styret å legge til ordet fysisk i setningen 

om møteplikt. Dette fordi medlemmer av Studentparlamentet i dag kan få gyldig grunn til å ikke 

delta ved å begrunne frafallet med at man ikke har mulighet til å delta fysisk. Dette har blitt en 

utfordring for Studentparlamentet ettersom det fører til at man aldri får noen konsekvenser om 

man ikke deltar. Ved å legge til ordet fysisk vil dette bedre muligheten for at varaer kan komme, 

og dermed sikre flere studentrepresentanter i møtene.  Det er også normal kutyme at møtene 

holdes fysisk. 

 

I kapittel 10: Generelle bestemmelser under §38 er det foreslått 2/3 flertall for å pålegge 

Studentparlamentet taushetsplikt, istedenfor ordinært flertall. Personsaker har allerede 

taushetsplikt, jamfør vedtektene. Denne endringen vil kreve større konsensus i 

Studentparlamentet om f. eks å taushetsføre en sak. 

 

 

Økonomiske konsekvenser  

Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser. 

 



Innstilling fra styret  
Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Innstilling fra STA-styret på de fem innkomne vedtaksforslagene.  

  

 

English Summary  

The Student Parliament are going to pass the regulations for STA. This is the highest document 

of STA, which are going to be revised every year before the 31st of March.    

 

 



Vedtektsforslag mars 2022 

Merknad fra referent  
Det var 4 stykk til stede fra STA-styret da vedtektsforslagene ble innstilt på.  

 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 1 Kapittel 1 

Forslagsstiller STA-styret  Paragrafnummer 1 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA. 

Ny tekst 

Organisasjonens navn er Studentorganisasjonen i Agder, forkortet STA. Det engelske navnet er The 
Student Organization of Agder. 

Endring 

Har lagt til det engelske navnet 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Ved å vedtektsfeste det engelske navnet som har blitt brukt, sikrer man at det brukes likt og på 
samme måte i framtiden.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak Vedtektene  
Forslag nr 2 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 5.3 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 55 

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge: 
- Prinsipprogram 

- Politisk(e) dokument  

- Handlingsplan 

Ny tekst 

 
Dokumentene under er listet opp i prioritert rekkefølge: 

- Prinsipprogram 

- Politisk(e) dokument  

- Handlingsplan 

- Resolusjoner  

Endring 

Har lagt til resolusjoner 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Per i dag er det usikkerhet hvor i hierarkiet resolusjoner passer inn, så det er foreslått å inkludere 
disse for å tydeliggjøre rollen resolusjoner har i STA sin politikk.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 3 Kapittel 3 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer (ny) 14 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 113 

 

Forslagstype Ny paragraf  

Opprinnelig tekst 

 
 

Ny tekst 

 
§14 Resolusjoner 
Resolusjoner er politiske uttalelser som er særlig tidsrelevante og som bygger på, og eventuelt 
utvider, STAs eksisterende politikk. Resolusjoner skal utarbeides til å brukes som et verktøy i 
politisk formidling. Resolusjoner fremmes i hensiktsmessige situasjoner, og er gyldige fra møteslutt 
hvor de ble vedtatt, og varer i 3 år.  
Resolusjoner vedtas av Studentparlamentet med 2/3 flertall. STA-styret innstiller på resolusjoner. 
  

Endring 

Har lagt til en beskrivelse av resolusjoner, på lik linje med de andre politiske dokumenter.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Dette er for å tydeliggjøre rollen til resolusjoner i STA. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 4 Kapittel 4 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 22 

Valgkrets STA-styret Linjenummer  

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Representantene i Studentparlamentet har møteplikt. 

Ny tekst 

Representantene i Studentparlamentet har fysisk møteplikt. 

Endring 

Lagt til ordet fysisk foran møteplikt 

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Slik setningen står i dag kan medlemmer av Studentparlamentet få gyldig grunn til å ikke delta ved 
å begrunne det med at de ikke har mulighet til å delta fysisk. Det har blitt en utfordring og fører til 
at man har medlemmer som aldri deltar, og heller ikke får noen konsekvenser. Det er dermed 
ønskelig å sette inn ordet fysisk slik at man som medlem av Studentparlamentet er nødt til å kunne 
møte fysisk. Det er normal kutyme at møtene holdes fysisk, og digitale møter under pandemien 
har vært en unntakstilstand. Ved å legge til dette ordet vil det bedre muligheten for at varaer kan 
komme, og dermed sikre flere representanter i møtene.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak Vedtektene  
Forslag nr 5 Kapittel 10 

Forslagsstiller STA-styret Paragrafnummer 38 

Valgkrets STA-styret Linjenummer 337 

 

Forslagstype Tillegg 

Opprinnelig tekst 

Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre i organer i STA, taushetsplikt. 

Ny tekst 

Studentparlamentet kan i visse saker pålegge seg selv, eller andre i organer i STA, taushetsplikt ved 
2/3 flertall. 

Endring 

Lagt til at pålegg om taushetsplikt skal vedtas med 2/3 flertall.  

 

Forslagsstillers begrunnelse 

Å pålegges taushetsplikt bør være noe som kommer fra bred enighet. STA og Studentparlamentet 
skal generelt ha transparent politikk og prosesser.  

 

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

 



SP-sak 17/22 

Møtedato 23.03.22 

Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

 

Revidering av økonomireglement 

Bakgrunn for saken 

Ifølge STAs vedtekter skal Økonomireglementet revideres hvert år. I STAs vedtekter, jamfør § 8 

står: Økonomireglementet skal hvert år, før 31.mars, behandles i Studentparlamentet. Av den 

grunn løftes saken nå til Studentparlamentet.   

 

Argumentasjon  

STA styret mener dagens økonomireglement står seg godt, og fungerer godt i hverdagen. Vi har 

dermed ingen forslag til endringer. 

 

Økonomiske konsekvenser  

De foreslåtte endringene i økonomireglementet medfører ingen økonomiske konsekvenser for 

STA. 

 

Forslag til vedtak   

Studentparlamentet vedtar Økonomireglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA), med de 

endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

 

English Summary  

According to STA’s regulations §8 the Economy rules shall be revised every year. The Student 

Parliament must revise the Economy regulations before the 31st of March. The STA-board is not 

putting forward any proposal of changes to the Economy rules.  

 



SP-sak 18/22 

Møtedato 23.03.22 

Saksbehandler Kristoffer Robert Spenik  

 

Valgreglement til STA 

Bakgrunn for saken  

Saken løftes til Studentparlamentet med bakgrunn i at ifølge §7 i vedtektene skal valgreglementet 

behandles i Studentparlamentet hvert år før 31. Mars. Valgreglementet fungerer som et 

utdypende styringsdokument rundt valgordninger og mandat til ulike verv. Det er dermed viktig 

for gjennomføringen av valg i STA.  

 

Argumentasjon 

STA-styret har gjort endringer og presiseringer gjennom hele dokumentet, og de største 

endringene vil være fremlagt i sakspapiret. 

 

§ 3.3 Krav til kandidater 

STA-styret har foreslått å endre på kravet til studentstatus for alle som stiller til valg på UiA. 

Forslaget er ment for å sikre at personene som stiller er studenter i hele perioden. Dagens praksis 

kan medføre at personer som ikke er studenter kan sitte som studentrepresentanter. STA-styret 

mener dette er uheldig og vil sørge for at alle verv på UiA har studentrepresentanter som studerer. 

Dette vil styrke studentstemmen på UiA. Dette er også lagt inn i UiAs valgreglement.  

 

§4.1 Presentasjon 

STA-styret har valgt endre antall ord kandidater kan bruke for å gi en god beskrivelse av seg selv 

under valget. STA-styret mener 60 ord ikke er nok og har derfor foreslått å øke dette antallet til 

100 ord. 

 

§ 6.2 a) og b) Habilitet 

STA-styret har foreslått å legge til at medlemmer av Valgkomiteen som selv stiller til valg, kan 

ikke intervjue motkandidater, eller være en del av innstillingsprosessen til det aktuelle vervet. I 

tillegg er det foreslått at medlemmer i Valgkomiteen som stiller til frikjøpte verv i STA-styret 

eller UiA-styret må fratre sitt verv i Valgkomiteen. Dette forslaget er lagt til for å hindre 

habilitetsspørsmål og sørger for klarere retningslinjer for Valgkomiteen.  

 

Vedlegg 4 Mandat og sammensetning for STAs Valgkomité 

STA-styret har foreslått endring i strukturen av hele mandatet. I første avsnitt er det foreslått å 

tydeliggjøre at innstillingene som kommer fra Valgkomitéen skal presenteres for 

Studentparlamentet. Styret har valgt å inkludere forslag om representasjon fra begge campuser i 

siste avsnitt. Dette for å understreke viktigheten av representasjon fra begge campuser i råd, 

styrer og utvalg.  

 

Vedlegg 5 Mandat for STAs Kontrollkomité  

STA-styret har foreslått å omstrukturere dagens mandat for å fokusere på komiteens 

hovedoppgaver. STA-styret mener at dagens mandat kan tolkes på forskjellige måter. Endringene 

under handler derfor generelt om tydeliggjøring av mandatet rundt kontroll på de ulike 



dokumentene, og hvorvidt de er i strid.  

 

Andre (2) avsnitt i nytt forslag er til for å tydeliggjøre hva hovedoppgaven til Kontrollkomiteen 

er. Det består av å se til at politikk fattet av Studentparlamentet ikke strider med de overordnede 

politiske, styrings og organisatoriske dokumentene.  

 

Forslag til tredje (3) avsnitt mener STA-styret at ved valg, kan det være hensiktsmessig med hjelp 

til tellekorps. Kontrollkomiteen passer ypperlig til dette når det er behov. 

 

Fjerde (4) avsnitt mener STA-styret er mer presis med tanke på drift av ansvarlig økonomi. STA 

mener det er viktig å understreke at økonomien er vedtatt av Studentparlamentet. Dette vil hindre 

tolkningsspørsmål ettersom dagens mandat sier at Kontrollkomiteen skal følge opp de 

økonomiske prioriteringene til Studentparlamentet. 

 

Forslag til femte (5) avsnitt er ment for å gi en mer tydelig og presis beskrivelse av 

rådgivningsfunksjonen til Kontrollkomiteen. Dette forslaget styrker Studentparlamentet ettersom 

Kontrollkomiteen vil være pålagt å bistå med rådgivning når det oppsøkes.  

 

Forslag til avsnitt seks (6). STA-styret mener dette er mer ryddig enn det som står i dagens 

mandat. Brudd på bestemmelser er gjerne av varierende art og alvorlighetsgrad, av den grunn bør 

de behandles ulikt. Nestleder skal kontaktes om det er leder som står for et eventuelt brudd.  

 

Vedlegg 6: mandat for utvalg i Studentorganisasjonen i Agder 

STA-styret har foreslått å endre deler av vedlegget.  

 

Under overskriften “felles for alle politiske utvalg” avsnitt tre (3) har STA-styret foreslått å stryke 

kravet om at utvalgene skal være med å revidere politiske dokumenter. STA-styret mener at 

utvalgene fungerer godt, men det er i all hovedsak STA-styrets ansvar å utarbeide de politiske 

dokumentene. Styret mener at utvalgene skal bistå i dette arbeidet ved behov. Dette vil gjøre det 

enklere for STA-styret å arbeide med de politiske dokumentene. Spesielt hvis det oppstår 

utfordringer ved et utvalg. Et eksempel på dette er om flere trekker seg fra et utvalg og utvalget 

ikke er fungerende. STA-styret var ikke enstemmig enig i forslaget. 

 

Vedlegg 8 Norsk studentorganisasjon 

I avsnitt 3 så har STA-styret foreslått å ha en øremerket plass i landsmøtedelegasjonen til en (1) 

person i STA-styret. Dette har blitt foreslått for å sikre at minst en representant i 

landsmøtedelegasjonen har kunnskap om Norsk Studentorganisasjon, dette er også foreslått inn i 

STAs stillingsbeskrivelser.  

 

  

Økonomiske konsekvenser  

Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser  

 

Forslag til vedtak    

Studentparlamentet vedtar STAs valgreglement, med de endringer som måtte forekomme på 

møtet.  

 



Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Valgreglementet med forslag  

 

English Summary   

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

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

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

how processes in elections are done. 
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Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 
 

§ 1 Virkeområde  
1 Virkeområde 

Valgreglementet gjelder for valg avholdt i Studentorganisasjonen i Agder (STA). Vedlegg 1-8 

viser verv, mandat og funksjonsperiode.  

 

 

§ 2 Gjennomføring av valg til Studentparlamentet 
 

§ 2.1 Forberedelser 

Valg til Studentparlamentet fastsettes av STA-styret i samråd med Universitetets valgstyre. 

Valget skal gjennomføres som elektronisk urnevalg og avholdes på våren.  

 

Modell for valget reguleres av STAs vedtekter.   

 

Valg til Studentparlament skal gjennomføres samtidig som valg til fakultetsstyrene og 

avdelingsstyret.  

 

 

 

§ 3 Valgforsamling i Studentorganisasjonen i Agder 

 
§ 3.1 Sammensetning 

Studentparlamentet fungerer som valgforsamling i STA, og skal velge studentrepresentanter 

til råd, styrer og utvalg som beskrevet i vedlegg, jamfør §1.  

 

Det er faste medlemmer av Studentparlamentet som har stemmerett i valgforsamlingen. Ved 

forfall innkalles vararepresentanter med fulle rettigheter.  

 

Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til representantene med vararepresentanter to 

(2) uker før valgene skal avholdes. I innkallingen skal det fremgå hvem som er kandidater til 

de ulike vervene.  

 

§ 3.2 Utlysning 

Alle verv skal utlyses minst fire (4) uker før avvikling av valgforsamling. I utlysning skal det 

gjøres rede for regler som gjelder fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike 

verv.  

 

§ 3.3 Krav til kandidater 

Alle som skal stille til valg må være semesterregistrert som student ved Universitetet i Agder i 

valgsemesteret og under hele funksjonsperioden til det respektive vervet. Innehaver av verv i 

STA som ikke lenger er en semesterregistrert student kan fullføre funksjonsperioden, men 

ikke stille til gjenvalg.  

 

Innehaver av verv i STA-styret må være semesterregistrert som student hele 

funksjonsperioden, med unntak av leder og nestleder.  

 



   

2 

 

 

§ 3.4 Oppmelding av kandidatur 

For å bli tatt med i Valgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidaturet være meldt skriftlig av 

kandidaten selv, til STAs organisasjonskonsulent, senest to (2) uker før valget. Dersom man 

stiller etter denne fristen, har ikke kandidaten krav på å bli vurdert av Valgkomiteen. Man er 

ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til valg, og man kan melde sitt kandidatur helt 

frem til valget avholdes.  

 

 

§ 3.5 Innstilling 

Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling muntlig til den enkelte kandidat senest to (2) 

dager før Valgforsamlingen avholdes, og alltid før den offentliggjøres.  Kandidater som har 

fått sin innstilling opplest, skal ikke offentliggjøre denne før helhetlig innstilling er sendt ut til 

Studentparlamentet og alle kandidater.   

 

Fullstendig kandidatliste og Valgkomitéens utfyllende innstilling skal gjøres tilgjengelig for 

Studentparlamentet og kandidatene senest ett (1) døgn før valgforsamlingen avholdes. Når 

dette er sendt ut, regnes innstillingen som offentliggjort, og kandidater kan offentliggjøre egen 

innstilling.  

 

 

§ 4. Gjennomføring av valgforsamling 
Kontrollkomiteen skal, i samarbeid med Valgkomiteen, overvære og gjennomføre valgene 

under Valgforsamlingen.  

 

§4.1 Presentasjon 

Alle kandidater skal få muligheten til å sende en kort beskrivelse og et bilde av seg selv, slik 

at Valgforsamlingen får større innsikt i hvem kandidatene er. Beskrivelsen skal ikke være 

lenger enn 60 100 ord. Frist for å sende dette til STA er fire (4) dager før valget. STA skal 

sende beskrivelsene ut til kandidatene og valgforsamlingen senest to (2) døgn før valget.  

 

§4.2 Valgtaler 

Før valgtalene begrunner Valgkomitéen sin innstilling muntlig for Valgforsamlingen, også 

eventuelle delte innstillinger. Etter hver innstilling åpnes det for spørsmål til Valgkomitéen 

knyttet til deres arbeid.  

 

Under valgforsamlingene får kandidater til STA-styret og Universitetsstyret mulighet til å 

holde en valgtale på inntil fem (5) minutter. Valgtalene skal avholdes uten motkandidater til 

stede. Det er alltid den innstilte kandidaten som starter. De øvrige kandidatene holder sine 

taler i alfabetisk rekkefølge etter etternavn. Umiddelbart etter hver valgtale åpnes det for 

spørsmål fra Valgforsamlingen til kandidatene i inntil fem (5) minutter. 

 

Ved valg til øvrige verv er det kun Valgkomitéens innstilling som presenteres før man går til 

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

med navn og studium, og Valgkomiteen skal stille dette spørsmålet umidelbart etter at 

innstillingen er presentert.  

 

 

§4.3 Kjønnsbalanse 
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I valg hvor loven krever kjønnsbalanse skal valg i Studentparlamentet gjenspeile dette. Ved 

valg av flere representanter til et råd, styre eller utvalg hvor kun et kjønn blir valgt, vil den 

kandidaten med flest stemmer av det motsatte kjønn bli prioritert over den valgte kandidaten 

med færrest stemmer.  

 

I valg hvor lov ikke regulerer kjønnsbalanse skal Studentparlamentet etterstrebe det.  

 

 

§5 Votering, digitalt valg og suppleringsvalg  
 

§5.1 Stemmegivning 

Alle med stemmerett skal avgi stemme ved personvalg. Blank stemme regnes som avgitt 

stemme. 

 

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

ugyldige og blir forkastet.  

 

På stemmeseddelen kan man oppgi inntill så mange navn som skal velges i hvert verv. Man 

kan også avgi blank stemme.   

 

 

§ 5.1.2 Valg til STA-styret og Universitetstyret  

Stemmegivning ved valg til STA-styret og Universitetsstyret skal alltid foregå skriftlig.  

Valgene avgjøres ved bruk av flertallsvalg. For å vinne valget må man ha absolutt flertall av 

de avgitte stemmene ( 50 % eller mer). 

 

Hvor ingen av kandidatene oppnår 50 % av stemmene, strykes den kandidaten med færrest 

stemmer. Deretter gjennomføres det nye valgrunder på lik måte, frem til én kanditat oppnår 

absolutt flertall. Oppstår stemmelikhet i siste valgrunde gjennomføres det én valgrunde til. Er 

det fremdeles stemmelikehet følges Valgkomiteens innstilling, om denne foreligger. Hvor en 

innstilling ikke foreligger eller er ugyldig, avgjøres valget ved loddtrekkning.  

 

 

§ 5.1.3 Valg til øvrige verv 

Ved valg til øvrige verv skal det avholdes skriftlig stemmegivning når det er flere kandidater 

enn plasser det stilles til. Det åpnes for akklamasjon dersom det er like mange kandidater som 

plasser å stille til, med mindre èn eller flere reprsentanter i Studentparlamentet foreslår 

skriftlig votering. Dette kan også foreslås av Valgkomiteen eller ordstyrebenken.  

 

Valget avgjøres ved bruk av flertallsvalg, simpelt flertall. Den kandidaten som får flest 

stemmer kommer på førsteplass, den kandidaten med nest flest stemmer på andreplass osv. 

Dette fortsettes til alle plasser i det aktuelle vervet er fylt opp med både faste reprsentanter og 

vararepresentanter.  

 

Dersom det ved opptelling viser seg at ett kjønn vil få for få representanter til å oppfylle 

kravet om lovpålagt kjønnsmessig balanse, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn 

opp. 
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§ 5.2 Digitalt valg  

Om situasjonen skulle kreve det, kan det avholdes digital valgforsamling i STA. 

Stemmesedler lages digitalt og sendes til valgforsamlingen på e-post. I slike tilfeller, har 

STA-styret i samråd med Valgkomiteen, mulighet til å sette en tidligere siste frist for å stille 

til valg enn det §3.4 sier.  

 

 

§5.3 Suppleringsvalg 

Dersom en studentrepresentant valgt av Studentparlamentet trekker seg, skal det suppleres inn 

en ny representant. Der det er vara rykker denne opp på fast plass, og ny vara suppleres inn. 

Det er Valgkomiteen som innstiller på ny representant til det aktuelle vervet. Dersom krav til 

representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har STA-styret i samråd med Valgkomiteen, 

fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet godkjenner 

suppleringen neste gang det trer sammen. 

 

  

        

§6 Valgbarhet 

 
§ 6.1 Uforenlige verv  

a) Administrativt ansatte kan ikke stille til valg mens de er ansatt i STA. 

b) Innehavere av frikjøpte verv i STA kan ikke være representanter i 

følgende organer: Universitetsstyret, SiA-styret, Studentparlamentet, 

Kontrollkomiteen eller Valgkomiteen. 

c) Innehavere av frikjøpte verv i STA bør ikke være representanter i 

følgende verv: RSU-verv tilknyttet UiA, jamfør vedlegg 2.  

d) Innehavere av verv i Universitetsstyret kan ikke være representant i 

følgende organer: Studentparlamentet, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen 

og SiA-styret. Videre bør de ikke sitte i RSU-verv tilknyttet UiA, 

jamfør vedlegg 2. 

e) Studenter kan ikke ha verv i både Studentparlamentet og 

Kontrollkomiteen eller Studentparlamentet og Valgkomiteen.  

 

 

§ 6.2 Habilitet 

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

 innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet. Om Valgkomiteens 

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

vedkommende intervjue motkandidater, eller være del av 

innstillingsprosessen til det gitte vervet. Dette gjelder også dersom 

motkandidatene stiller til andre verv.  

 

b) Valgkomitéens medlemmer som stiller til frikjøpte verv i STA og UiA-

styret, må fratre sitt verv i Valgkomitéen. 

 

 

 

§ 6.3 Fratredelse av verv 

Dersom en representant ønsker å fratre sitt verv skal dette meldes skriftlig til 

STA-styret gjennom organisasjonskonsulenten. 
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Dersom et STA-styremedlem ønsker å fratre sitt verv skal dette meldes skriftlig 

til leder av STA. Dersom leder ønsker å fratre sitt verv skal STA-styret og 

Studentparlament informeres skriftlig. 

  

 

§ 6.4 Gjenvalg 

En kan kun sitte i samme verv i STA-styret i totalt to (2) år. En kan kun sitte  

som representant i UiA-styret i totalt to (2) år.  

 

 

§7 Ikrafttredelse 6 Ikrafttredelse 
   

 Dette valgreglementet trer i kraft fra 27.10.2004 og gjelder til annet vedtas av 

 Studentparlamentet. 

 

 Revidert 27.01.21.  

 

 

Følgende reglement gjelder for valg av studentrepresentanter i STA: 

 Lov om universiteter og høyskoler 

Valgreglement for Universitetet i Agder 

Norsk Studentorganisasjons (NSO) vedtekter og reglement 

Velferdstinget i Agders vedtekter og valgreglement  

Reglement for Studentrådene i Grimstad og Kristiansand  
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Vedlegg 1: Verv i Studentorganisasjonen i Agder  

 
Vedlegget reguleres av Studentparlamentet. 

 

Studentparlamentet: 

Valg til Studentparlamentet gjennomføres på våren etter avtale med Universitetets valgstyre. 

Valget gjennomføres som elektronisk urnevalg. 

 

Funksjonstid: 1. juli til 30. juni. 

 

Valgforsamling:  

STAs valgforsamling gjennomføres i mai. Følgende verv velges internt i STA:  

Valgkomiteen med en (1) leder og tre (3) medlemmer 

Kontrollkomiteen med en (1) leder og to (2) medlemmer 

Unikumstyret med en (1) representant og en (1) vararepresentant 

Utvalg i STA, jamfør vedlegg 6 

STA-styret, jamfør vedtektene og stillingsbeskrivelsene 

   

Studentrepresentantene, valgt til verv i STA, har møteplikt og plikter å følge opp poltikk 

vedtatt av Studentparlamentet.  

 

De avtroppende studentrepresentantene, valgt til verv i STA, plikter seg til å gi overlapp til      

påtroppende studentrepresentanter i de samme vervene.  Dette gjelder ikke 

Studentparlamentet. STA-styret skal legge til rette for at det blir gjennomført overlapp.  

 

 Funksjonsperioden løper fra 1.juli til 30.juni.  
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Vedlegg 2: Råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder 

 
Vedlegget reguleres av Universitetet i Agders bestemmelser og Lov om universiteter og 

høyskoler. 

 

Valg til verv i Universitetets organer reguleres av Universitetets valgreglement og Lov om 

universiteter og høyskoler. Se Universitetets valgreglement § 3 Universitetets valgstyre og 

valgstyrets ansvar. 

 

Valgforsamling:  

Universitetsstyret (2 faste representanter, 1. og 2. vara) 

Universitetets klagenemnd (2 faste representanter, 1. og 2. vara) 

Universitetets valgstyre (2 faste representanter, 1. og 2. vara) 

Ansettelsesutvalg (2 faste representanter, hvor én møter med fulle rettigheter, og én møter 

med observatørrettigheter, 1. og 2. vara) 

Prisutvalget (1 fast representant, 1 vara) 

Læringsmiljøutvalget (6 faste representanter,1., 2, 3., 4., 5. og 6. vara) 

Utdanningsutvalget (2 faste representanter, 1. og 2. vara) 

Universitetets forsknings- og innovasjonsutvalg (1 fast representant, 1.og 2.vara, der 1.vara 

møter med observatørrettigheter) 

Skikkethetsnemda (2 faste representanter, må være profesjonsstudenter) 

Likestillings- og inkluderingsutvalget (2 faste representanter, 1.og 2.vara) 

Museumsråd (2 faste representanter, 1. og 2.vara) 

  

Studentrepresentanter, valgt til råd, styrer og utvalg på Universitetet i Agder, plikter seg til å 

være oppdatert på STAs vedtatte politikk.  

 

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

Agder, plikter seg til å gi overlapp til påtroppende studentrepresentanter i de samme verv. 

STA-styret skal legge til rette for at det blir gjennomført overlapp.  

 

Jf. STAs stillingsbeskrivelser er det øremerkede plasser til STA-styret, med fulle rettigheter i 

følgende råd, styrer og utvalg: 

• Læringsmiljøutvalget  

• Likestillings- og inkluderingsutvalget 

• Forsknings- og innovasjonsutvalget  

• Språkutvalget 

• FORTHEM Student Council  

• NSOs landsmøtedelegasjon  

 

 

Funksjonstiden løper fra 1.august til 31.juli.   
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Vedlegg 3: Studentrepresentasjon i vertskommunene  

 
Vedlegget reguleres av Studentparlamentet 

 

 

Studentrådet i Grimstad (1 fast representant og 1 personlig vararepresentant. Begge skal ha 

tilknytting til campus Grimstad) 

 

Studentrådet i Kristiansand (1 fast representant og 1 personlig vararepresentant) 

 
Jamfør STAs stillingsbeskrivelser er det øremerkede plasser til STA-styret, med fulle 

rettigheter i de følgende råd:  

 

• Studentrådet i Grimstad (1 fast plass og 1 personlig varaplass)  

• Studentrådet i Kristiansand (1 fast plass og 1 personlig varaplass)  

 
Studentrepresentanter, valgt av Studentparlamentet, plikter seg til å følge STAs vedtatte 

politikk.  

 

De avtroppende studentrepresentantene, valgt av Studentparlamentet, plikter seg til å gi 

overlapp til påtroppende studentrepresentanter i de samme verv. STA-styret skal legge til rette 

for at det blir gjennomført overlapp.  

 

 
Funksjonsperioden løper fra 1.juli til 30.juni.  
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Vedlegg 4: Mandat og sammensetning for STAs Valgkomité  
 

Vedlegget reguleres av Studentparlamentet. 

 

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

 
1. Valgkomiteen skal, sammen med resten av STA, rekruttere kandidater til de verv dette 

reglementet omhandler 

2. Valgkomiteen skal intervjue kandidatene, og på andre måter skaffe et best mulig 

grunnlag for sin innstilling 

3. Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter valgt av 

valgforsamlingene trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller da på nye 

kandidater og legger dette frem for Studentparlamentet som velger nye representanter.  

4. Valgkomiteen skal arbeide for at alle fakultet og avdeling for lærerutdanninblir 

representert i råd, styrer og utvalg, og etterstrebe kjønnsfordeling også i de utvalg hvor 

dette ikke er lovpålagt.  

 

 

 

Valgkomiteens skal være med å sikre mest egnede mulig kandidater til de ulike vervene dette 

reglementet omhandler. Valgkomiteen skal intervjue kandidater, og på andre måter skaffe et 

best mulig grunnlag for innstillinger som blir presentert for Studentparlamentet. 

 

Valgkomiteen skal, sammen med resten av STA, rekruttere kandidater til de verv dette 

reglementet omhandler. Valgkomiteen, sammen med resten av STA, skal rekruttere nye 

kandidater når representanter valgt av valgforsamlingene trekker seg før endt periode. 

Valgkomiteen innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for Studentparlamentet som 

velger nye representanter. 

 
Valgkomiteen skal etterstrebe for at alle fakultet og avdeling for lærerutdanning blir 

representert i råd, styrer og utvalg. I tillegg skal man arbeidet for kjønnsfordeling også i de 

utvalg hvor dette ikke er lovpålagt, og representasjon av begge campuser. 
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Vedlegg 5: Mandat for STAs Kontrollkomité 

 
Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.  

 

 

1. Kontrollkomiteen skal se til at vedtekter, styringsdokumenter og vedtak 

fattet i Studentparlamentet følges opp.   

 

2. Kontrollkomiteen skal se til at politikk fattet av Studentparlamentet 

ikke strider mot overordnende politiske dokumenter. De skal også se til 

at politikken som følges opp stemmer med vedtatt politikk.  

  

3. Kontrollkomiteen skal se til at de økonomiske prioriteringene til 

Studentparlamentet følges opp av styret. Ved behandling av 

årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg.  

 

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

uttalelse til Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal bistå i saker om 

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

 

5. Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og 

gjennomføre valg gjort av Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal 

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

nytt Studentparlament.  

 

6. Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonen har 

Kontrollkomiteen opplysningsplikt til leder av STA og 

Studentparlamentet.  

 

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

Studentparlamentet.  

 

8.1. Kontrollkomiteen skal på siste møte i sin funksjonstid avlevere en 

skriftlig rapport til Studentparlamentet om sitt arbeid. Denne skal også 

leveres STA-styret før behandling i Studentparlamentet.   
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Kontrollkomiteen består av tre (3) medlemmer der leder velges særskilt.  

 

Kontrollkomiteens hovedoppgave er å se til at politikk fattet av Studentparlamentet ikke 

strider med overordnede politiske-, styrings- og organisatoriske dokumenter. 

Kontrollkomiteen har observatørplikt ved Studentparlamentsmøtene for å kunne overse 

politikk som blir vedtatt. 

 

Kontrollkomiteen skal i samarbeid med Valgkomiteen overvære og gjennomføre valg gjort av 

Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal også bistå STA-styret og Valgkomiteen i spørsmål 

knyttet til valg av nytt Studentparlament. Kontrollkomiteen skal fungere som tellekorps ved 

behov.  

 

Kontrollkomiteen skal se til at STA-styret driver en ansvarlig økonomi som er vedtatt av 

Studentparlamentet. Ved behandling av årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg. 

 

Kontrollkomiteen skal bistå med rådgivning rundt politiske-, styrings- og organisatoriske 

dokumenter, i tilfeller hvor STA-styret og Studentparlamentet oppsøker det. 

 

Ved brudd på gjeldende bestemmelser i organisasjonenes dokumenter har Kontrollkomiteen 

opplysningsplikt til leder av STA. STA nestleder skal informeres dersom brudd gjøres av 

STA leder.  

 

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

Studentparlamentet. Kontrollkomiteen skal bistå i saker om mistillit når det oppsøkes, men 

kan ikke ta parti i disse. 

 

Kontrollkomiteen skal på siste møte i sin funksjonstid avlevere en skriftlig rapport til 

Studentparlamentet om sitt arbeid. Denne skal også leveres STA-styret før behandling i 

Studentparlamentet.   
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Vedlegg 6: Mandat for utvalg i Studentorganisasjonen i Agder 
 

Vedlegget reguleres av Studentparlamentet.  

 

Felles for alle politiske utvalg 

Fag- og forskningspolitisk utvalg, læringsmiljøpolitisk utvalg, bærekrafts- og miljøpolitisk 

utvalg og internasjonalt utvalg skal kan delta ved behov fra utvalgets leder i utformingen av 

politikken til Studentorganisasjonen i Agder (STA), og skal bidra med kunnskap og arbeid 

innenfor sitt fagfelt.  

 

De politiske utvalgene skal sammen med STA-styret løfte saker i STA, og skal være aktive 

bidragsytere i utformingen av politikken på sitt fagfelt. Videre skal utvalgene bidra til å sette 

STAs politikk på Universitetets dagsorden. 

 

Utvalgene skal revidere politiske dokumenter som er underlagt utvalget. Tidsfrister reguleres 

av vedtektene. STA-styret har ansvar for at de politiske dokumentene blir revidert. Tidsfrister 

reguleres av vedtektene. Utvalgene skal bistå i reviderings arbeidet ved behov.  

 

Sammensetning 

De politiske utvalgene ledes av STA-styret, med mindre noe annet er bestemt av STA-styret.  

Studentparlamentet velger faste representanter til hvert av utvalgene.  

 

Leder av STA møter som observatør i de politiske utvalgene.  

  

Fag- og forskningspolitisk utvalg 

Fag- og forskningspolitisk utvalg ledes av Fagpolitisk ansvarlig, med mindre noe annet er 

bestemt av STA-styret.   

 

Det velges fire (4) representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal kan følge opp og revidere Politisk dokument for utdanningskvalitet.  

 

Læringsmiljøpolitisk utvalg 

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

noe annet er bestemt av STA-styret.  

 

Det velges fire (4) representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal kan følge opp og revidere Politisk dokument for læringsmiljø og Politisk 

dokument for likestilling og mangfold.  
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Internasjonalt utvalg 

Internasjonalt utvalg ledes av nestleder i STA-styret, med mindre noe annet er bestemt av 

STA-styret.  

 

Det velges fire (4) representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal kan følge opp og revidere Politisk dokument for internasjonalisering.  

 

 

 

Bærekrafts – og miljøpolitisk utvalg  

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

bestemt av STA-styret.  

 

Det velges fire (4) representanter til utvalget.  

 

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

 

 

Felles for alle organisatoriske utvalg  

De organisatoriske utvalgene skal delta og bistå aktivt i utviklingen av Studentorganisasjonen 

i Agder (STA), og skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sitt fagfelt der det er behov.  

 

Sammensetning 

De organisatoriske utvalgene ledes av STA-styret, med mindre noe annet er bestemt av STA-

styret.  

Studentparlamentet velger faste representanter til hvert av utvalgene.  

 

Leder av STA møter som observatør i de organisatoriske utvalgene.  

 

 

Kommunikasjonsutvalg 

Kommunikasjonsutvalget ledes av kommunikasjonsansvarlig i STA-styret, med mindre noe 

annet er bestemt av STA-styret.  

 

Det velges fire (4) representanter til utvalget.  

 

Utvalget skal være oppdatert på STAs vedtatte politikk., og Utvalget skal følge opp samt 

revidere kommunikasjonsstrategien i STA ved behov fra utvalgsleder.  

Kommunikasjonsutvalgets medlemmer skal bidra med kunnskap og arbeid innenfor sine 

fagfelt, og bistå kommunikasjonsansvarlig i STA-styret der det er behov.  
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Vedlegg 7: Velferdstinget i Agder 

 

 
Vedlegget reguleres av vedtektene til Velferdstinget i Agder.  

STA er som eier av Velferdstinget i Agder representert i Velferdstingets møter. 

Studentparlamentet oppnevner sine representanter under valgforsamlingen i mai. 

Representanter valgt av Studentparlamentet plikter seg til å fremme STAs vedtatte politikk.  

Funksjonstid og antall representanter reguleres av Velferdstinget i Agder. 

Én representant fra STA-styret møter i Velferdstingets møter, med observatørstatus med tale- 

og forslagsrett.   
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Vedlegg 8: Norsk Studentorganisasjon 
 

Vedlegget reguleres av Norsk Studentorganisasjons (NSO) styringsdokumenter.  

 

Studentorganisasjonen i Agder skal være representert på Landsmøtet til NSO. Valg av 

landsmøtedelegater i NSO reguleres av NSOs styringsdokumenter, i tillegg til STAs 

valgreglement.  

 

Studentparlamentet vedtar mandatet for landsmøtedelegasjonen. Dette skal vedtas i et 

studentparlamentsmøte før delegasjonen velges. Det skal være en (1) øremerket 

representantplass til STA-styret i landsmøtedelegasjonen.  

 

Landsmøtedelegasjonen velges når dette er hensiktsmessig etter frister gitt av NSO.  

 

Antall representanter til landsmøtedelegasjonen reguleres av NSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert 27.01.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SP-sak 19/22 

Møtedato 23.03.22 

Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

 

Revidering av stillingsbeskrivelsene i STA-styret 

Bakgrunn for saken 

Det er vedtektsfestet at Stillingsbeskrivelsene for STA-styret skal revideres innen 31. mars hvert 

år. STA har gjennom tidene hatt styrer av ulik sammensetning. Både med tanke på antall frikjøpte 

verv, innhold i de ulike vervene og total sammensetning i styret. Året startet med en helt ny 

stilling, og flere oppgaver hadde også blitt flyttet rundt. STA-styret har opparbeidet seg verdifull 

erfaring på hva som fungerer godt og hva som må forbedres. Det er derfor noen forslag til 

endringer.  

 

Endring i stillingsbeskrivelsene krever 2/3 flertall. 

 

Argumentasjon  

 

Endringer for hele STA-styret: 

Under felles arbeidsoppgaver for STA-styret er det foreslått å legge til et nytt punkt; «Styret har 

ansvar for å spre STA på sosiale medier». Styret deltar på forskjellige seminarer og aktiviteter og 

det er derfor gunstig å få formalisert et punkt om et felles ansvar for å spre aktiviteten til STA. 

STA-styret foreslår også å legge inn følgende punkt: “STA-styret har en fast plass i NSO-

delegasjonen og utpeker innbyrdes en fra styret”. Vi ser verdien av at en fra styret er representert 

fra UiA på NSO sitt landsmøte og vil derfor i samsvar med endringene av valgreglementet sette 

inn denne faste plassen her.  

 

Mangfoldspolitisk ansvarlig: 

Mangfoldspolitisk ansvarlig var en ny stilling, og vi ser at den trenger noen revideringer. STA-

styret foreslår å revidere stillingsbeskrivelsen med følgende endringer; “legge inn plass i 

Språkutvalget til UiA, ansvar rundt den internasjonale universitetsalliansen FORTHEM og 

tilhørende student council, og kontaktperson innad i STA til UiAs fadderstyret”. STA har fått 

flere oppgaver og STA-styret erfarer at det er naturlig å legge disse under denne stillingen. Ellers 

det henger også sammen med den økte stillingsprosentsendringen. 

 

Nestleder og leder: 

STA-styret foreslår å flytte ansvaret for kontakt med Studentparlamentet og opplæring av nye 

medlemmer fra nestleder til leder. Praksisen er, og har i mange år vært at leder tar seg av 

opplæring og kontakt sammen med organisasjonskonsulenten, det er derfor hensiktsmessig å 

flytte setningen formelt over til leder. Det er også slik at det ofte er leder som har mest 

kompetanse i organisasjonen, og det blir derfor ofte mer naturlig at leder tar seg av denne 

oppgaven.  

 

Økonomiske konsekvenser  

Endringer vil ikke ha økonomiske konsekvenser for STA.  

 



Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar endringene til stillingsbeskrivelsene, med de endringer som måtte 

forekomme på møtet.  

 

Innstilling fra styret  

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

 

English Summary  

The STA-board has revised the document for STAs job descriptions. The board presents a few 

changes of the STA-boards job description. 

 



SP-sak 20/22  

Møtedato 23.03.22  

Saksbehandler Katrine Bryggeså Øydna  

  

Undersøkelse om læringsmiljøet på Universitetet i Agder   

Bakgrunn for saken   

I handlingsplanen for 2021/2022 står det at STA skal sikre at UiA utarbeider en rapport som 

analyserer hele læringsmiljøet på UiA. STA har i mange år forsøkt å få dette gjennom og vi 

har endelig fått gjennomslag.   

Ledelsen på UiA har sagt ja til å bistå oss i arbeidet med å utarbeide en undersøkelse som 

dekker hele læringsmiljøet. Universitetet bidrar med ressurser, men det blir hovedsakelig vår 

oppgave å utarbeide spørsmålene til undersøkelsen.   

 

Argumentasjon  

Undersøkelsen skal ta for seg det helhetlige læringsmiljøet forankret i de fem aspektene ved 

læringsmiljø med hovedvekt på arbeidslivsrelevans, mobbing i høyere utdanning og 

undervisningsformer. Undersøkelsen skal bestå av syv kategorier. De er som følger;   

• Fysisk læringsmiljø   

• Digitalt læringsmiljø   

• Pedagogisk læringsmiljø   

• Organisatorisk læringsmiljø   

• Psykososialt læringsmiljø   

• Mobbing i høyere utdanning   

• Annet   

 

Styret har besluttet å lage en egen kategori for mobbing i høyere utdanning da dette er en 

tematikk styret har jobbet mye med og ønsker å vite mer om. Det ble gjennomført en 

undersøkelse rundt mobbing i høyere i utdanning i 2017, men siden den tid har ingenting blitt 

gjort. Undersøkelsen hadde også dessverre svært lav oppslutning og det er derfor nærliggende 

å tro at det finnes mange mørketall (du kan lese mer om Ingrid Lunds undersøkelse her).1 

Styret har også diskutert hvorvidt denne undersøkelsen skal sendes ut til hele studentmassen 

eller kun et representativt utvalg. Det er i utgangspunktet snakk om gradsstudenter på fulltid 

da det kan tenkes at det er disse som har best grunnlag for å svare helhetlig på alle 

 
1 Trenger holdningsendring til mobbing - Universitetet i Agder (uia.no) 

https://www.uia.no/nyheter/trenger-holdningsendring-til-mobbing


spørsmålene (en digital student vil for eksempel ikke være i stand til å svare på spørsmål 

angående det fysiske læringsmiljøet). Det er uenighet innad i styret angående denne 

tematikken.   

 

Diskusjonspunker   

Styret bringer denne saken fremfor Studentparlamentet fordi vi ønsker at dere diskuterer 

hvilke temaer det er viktig å belyse i denne undersøkelsen. Vi ønsker å produsere et produkt 

som vil løfte det politiske arbeidet inn mot UiA. Med andre ord; vi ønsker å stille de 

spørsmålene som gir oss svar vi kan slå i bordet med.   

Tatt i betraktning de øvrige kategoriene, ønsker styret at parlamentet særlig diskuterer disse 

punktene;   

• Hva er viktig å spørre om i denne undersøkelsen?   

• Hvilke underpunkter bør de ulike kategoriene inneholde?   

• Skal undersøkelsen sendes ut til hele studentmassen eller kun et representativt 

utvalg?  

  

Økonomiske konsekvenser   

Dette har ingen økonomiske konsekvenser for STA.   

  

English summary   

The board would like to discuss an ongoing project of creating a survey that examines the 

learning environment.   

 



SP-sak 21/22  

Møtedato 23.03.22  

Saksbehandler Katrine Bryggeså Øydna  

  

Gratis sanitærprodukter (bind og tamponger) på universitetet   
 

Bakgrunn for saken   

Debatten om gratis bind og tamponger har nok en gang blusset opp. Flere norske 

dagligvarekjeder har kuttet prisene på disse produktene og flere partier, videregående skoler 

og bedrifter har kastet seg inn i debatten.   

Under Norsk Studentorganisasjons (NSO) landsmøte i 2021 vedtok landsmøtet en resolusjon 

som sier at bind og tamponger skal være gratis og tilgjengelig ved institusjoner for høyere 

utdanning.   

Khrono (en nettavis om forskning og høyere utdanning) postet den 26. februar et leserinnlegg 

hvor skribenten hevdet at norske universitet og høyskoler bør innføre gratis sanitærprodukter 

for de som trenger det. Dette leserinnlegget skapte mye debatt (Khrono 26 februar).1 

Sanitærprodukter er en av de varene i Norge som er pålagt full moms, såkalt «luksusskatt».   

  

Argumentasjon  

Argumentene i debatten for å innføre gratis og tilgjengelig sanitærprodukter ved universiteter 

er mindre kostnad for studenter, trygghet og inkludering. Mange studenter har opplevd å 

måtte reise hjem fra undervisning og/eller gruppearbeid som følge av mangel på nødvendige 

sanitærprodukter. Studentene som har opplevd dette sier at de ville følt seg tryggere og mer 

ivaretatt dersom det var tilgjengelige bind og tamponger på toalettene. Det selges 

sanitærprodukter i kiosken ved Universitetet i Agder, men disse produktene er i gjennomsnitt 

11 kroner dyrere enn tilsvarende produkt kjøpt i dagligvarehandelen. Kiosken på Universitetet 

er åpen 08.00-16.30 mandag-torsdag og 08.00-15.30 på fredager. Hva om en har behov for 

sanitærprodukter utenfor åpningstidene?  

Studentene hevder at de opplever en urettferdighet rundt det å måtte betale for et ytterst 

nødvendig produkt.  

Argumentene mot dette tiltaket er også basert på kostnader og ressurser. Enkelte mener at 

denne problemstillingen ikke er en oppgave for det offentlige eller studentpolitikken, men er 

et resultat av «skjev likestilling». Under denne debatten på NSOs landsmøte i 2021 ble det 

dratt en parallell mellom behovet for sanitærprodukter og behovet for mat. Den 

 
1 Gratis bind og tamponger nå! (khrono.no) 

https://khrono.no/gratis-bind-og-tamponger-na/664754


gjennomsnittlige mann forbrenner langt flere kalorier enn den gjennomsnittlige kvinne og har 

derfor behov for mer næring. Ettersom behovet for sanitærprodukter er forankret i biologi 

mente enkelte delegater at menn da kan kreve gratis mat ettersom dette også er et biologisk 

behov. Dersom sanitærprodukter skal være tilgjengelige og gratis ved universitetet, burde 

menn få tilgang på gratis mat.   

Enkelte studenter på begge sidene av debatten har også stilt seg kritisk til kjønnsnøytrale 

toaletter dersom bind og tamponger skal være tilgjengelige her. Dette på grunn av ubehag fra 

begge parter. Andre mener at tilgjengelige og synlige sanitærprodukter på offentlige toaletter 

vil bidra til å minske tabuer rundt menstruasjon. Det er dessuten ikke bare kvinner som har 

behov for sanitærprodukter, da menn også kan oppleve menstruasjon.   

 

  

Diskusjonspunkter  

STA-styret ønsker at Studentparlamentet diskuterer denne saken for å stadfeste hvordan STA 

stiller seg i denne debatten. Det er uenighet om denne saken innad i styret.   

Tatt i betraktning den øvrige argumentasjonen, ønskes det særlig at Studentparlamentet 

diskuterer følgende punkter.   

• Hva vil være fordelene eller ulempene med å innføre gratis og tilgjengelige 

sanitærprodukter på UiA?  

• Er menstruasjon og sanitærprodukter et tabulagt tema, og i så fall, er det 

studentenes oppgave å fjerne denne tabuen?   

• Hva tenker parlamentet om å innføre gratis mat til mannlige studenter dersom 

det innføres gratis sanitærprodukter?   

• Tror parlamentet at gratis sanitærprodukter er nødvendig for likestilling i 

akademia?   

  

Økonomiske konsekvenser   

Dette har ingen økonomiske konsekvenser for STA.   

 

English summary  

The board would like the Student Parliament to discuss the possibility of free sanitary 

products at the university. This issue has sparked a big debate in the academic community. 

Some claim that free sanitary products would create a safer environment, but others claim that 

free sanitary products are unfair to those who don’t need it.   

  


