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Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16 1 

  2 

 3 

Tid: Mandag 25. september 2015 kl. 17.00 4 

Sted: Integrerbar, Realfagsbygget, Allegaten 41 5 

 6 

Det vil bli servert mat fra kl. 16:30. Møtet settes kl. 17:00 7 

 8 

Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.  9 

Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. 10 

 11 

 12 

Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved 13 

Studentparlamentsvalget 2015-2016, samt én representant fra hvert av de forskjellige 14 

fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. 15 

 16 

Forfall meldes til organisasjonskonsulent Hege Andersen, orgkons@sp.uib.no senest tre 17 

dager før møtet. Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å 18 

skaffe vara. 19 

 20 

Ved spørsmål, kontakt leder Johanne Vaagland. E-post: johanne@sp.uib.no  21 

Mobil: 971 56 880 22 

 23 

Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, 24 

valgreglement og forretningsorden. 25 

 26 

 27 

Orienteringssak – kun mulig å stille spørsmål. 28 

Diskusjonssak – mulig å stille spørsmål og diskutere. 29 

Vedtakssak – mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak.  30 

 31 

 32 

 33 

Forslag til møteplan for SP 2015/2016 34 

SP 02/15-16 Mandag 31. august   (prinsipprogram vedtas) 35 

SP 03/15-16 Mandag 28. september (arbeidsprogram legges frem) 36 

SP 04/15-16 Mandag 23.november  (budsjett for 2016 vedtas) 37 

SP 05/15-16 Mandag 25.januar 38 

SP 06/15-16 Mandag 29.februar 39 

SP 07/15-16 Mandag 18. april 40 

SP 01/16-17 Mandag 30.mai   (konstituerende møte SP 2016-2017)   41 

 42 
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Forslag til dagsorden 43 

 44 

SP 28/15-16   45 

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. 46 

Vedtakssak 47 

 48 

SP 29/15-16 49 

Godkjenning av protokoll fra SP 02/15-16 50 

Vedtakssak 51 

 52 

SP 30/15-16 53 

Orienteringer 54 

Orienteringssak 55 

 56 

SP 31/15-16 57 

Arbeidsprogram 2015-2016 58 

Orienteringssak innmeldt av Arbeidsutvalget 59 

 60 

SP 32/15-16 61 

Diskusjon om SP-UiBs statutter § 13- Møteplikt, møterett og forfallsmelding 62 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 63 

 64 

SP 33/15-16 65 

Infrastruktur ved Universitetet i Bergen 66 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 67 

 68 

SP 34/15-16  69 

UiBs delegasjon i Velferdstinget i Bergen og budsjettprosessen i 70 

Velferdstinget i Bergen 71 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 72 

 73 

SP 35/15-16  74 

Resolusjon: Nei til turbostipend 75 

Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget 76 

 77 

SP 36/15-16 78 

Resolusjon: Bedring av idrettshallkapasitet  79 

Vedtakssak innmeldt av DERA 80 

 81 

SP 37/15-16 82 

Resolusjon: Boikott av marokkanske varer 83 

Vedtakssak innmeldt av DERA 84 

 85 
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SP 38/15-16 86 

Resolusjon: Tiltak for bedring av den sanitære situasjonen på  87 

Ulrikke Phils hus 88 

Vedtakssak innmeldt av DERA 89 

 90 

SP 39/15-16 91 

Resolusjon: Eksamensfri 18. mai 92 

Vedtakssak innmeldt av DERA 93 

 94 

SP 40/15-16 95 

Resolusjon: Studenter har rett til en forutsigbar studiehverdag 96 

Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste 97 

 98 

SP 41/15-16 99 

Resolusjon: Lederkurs for studenter 100 

Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste 101 

 102 

SP 42/15-16 103 

Suppleringssak Kontrollkomitemedlem 104 

Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget  105 

 106 

SP 43 /15-16 107 

Eventuelt 108 

Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 109 

 110 

SP 44/15-16 111 

Møtekritikk 112 

Diskusjonssak 113 

 114 

 115 

 116 

 117 

Med hilsen 118 

 119 

Johanne Vaagland    Hege Andersen, 120 

leder        organisasjonskonsulent 121 

SP-UiB 2015-2016   122 

 123 

 124 

 125 
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Forslag til dagsorden 126 

 127 

SP 28/15-16   128 

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. 129 

Vedtakssak 130 

 131 

Hensikt: 132 

1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er 133 

vedtaksdyktig. 134 

2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. 135 

 136 

Bakgrunn: 137 

1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og 138 

tilbakemeldinger fra representantene. 139 

2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. 140 

Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye 141 

saker, eller endre rekkefølgen.  142 

 143 

FORSLAG til vedtak: 144 

1.1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 145 

1.2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. 146 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 147 

 148 

 149 

SP 29/15-16 150 

Godkjenning av protokoll fra SP 02/15-16 151 

Vedtakssak 152 

 153 

Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet.  Eventuelle merknader til 154 

protokollene legges frem her.  155 

 156 

Vedlegg: 157 

- Forslag til protokoll SP 02/15-16 158 

(Vedlegget blir ikke skrevet ut til møtet.) 159 

 160 

FORSLAG til vedtak:  161 

Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 02/15-16 med eventuelle endringer som 162 

fremkommer i møtet.  163 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 164 

 165 

 166 

SP 30/15-16 167 

Orienteringer 168 

Orienteringssak 169 

 170 

 171 
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Hensikt: 172 

- Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 173 

- Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 174 

- Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. 175 

 176 

Leder og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland 177 

 178 

Perioden siden forrige møte har vært preget av mye aktivitet rundt åpningen av aulaen, 179 

kommune- og fylkestingsvalget samt arbeidsprogrammet som vi legger frem på dette møtet. 180 

I tillegg til at aulaen har blitt åpnet med det ene store arrangementet etter det andre, så fikk 181 

vi også besøk av kunnskapsministeren som kunne fortelle at det vil bli bevilget 182 

oppstartsmidler til museet gjennom statsbudsjettet for 2016!  183 

 184 

Oppstartsseminaret vårt ble gjennomført 4.-6. september her i Bergen siden vi dessverre 185 

måtte avlyse hytteturen. Gjennomføringen gikk likevel greit, og jeg håper de av dere som 186 

var påmeldt er fornøyde.  187 

 188 

Internasjonal student mistet livet på Trolltunga 189 

I september mistet en internasjonal student ved UiB livet da hun ved et uhell falt ned fra 190 

Trolltunga. Saken har spesielt preget de internasjonale studentene. Vi har deltatt på 191 

infomøter og minnestund på UiB samt på Fantoft. Jeg vil legge til at jeg er imponert over 192 

samholdet mellom de internasjonale studentene på Fantoft, som virkelig har stått på for 193 

studentene der og hverandre både ved å tilby informasjon til studentene og ved å arrangere 194 

sin egen minnemarkering.   195 

 196 

Kommune- og fylkestingsvalg og aksjon på Grønneviksøren 2 197 

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget kom vi på ideen om å sove ute på tomten 198 

der vi ønsker å bygge flere studentboliger, altså på tomten som vi kaller Grønneviksøren 2. 199 

SP-UiB, Velferdstinget og SP-HiB deltok på aksjonen. Vi leide bil, fikk lånt oss noen møbler og 200 

dro ut til tomten og laget oss et slags “kollektiv” med sofa, stuebord osv. Vi fikk også besøk 201 

av politikere fra AP, SV, V, SP, MDG og Rødt. Målet med aksjonen er å vise hvor aktuell 202 

tomten er for studentboliger, vi ville skape debatt, og vi ville gjøre det på en annen måte 203 

enn å bare skrive leserinnlegg. Vi fikk mye positiv oppmerksomhet for aksjonen, og vårt 204 

inntrykk er at politikerne som var tilstede har skjønt at dette er viktig for Bergen som 205 

studentby.  206 

 207 

Les mer om aksjonen her: 208 

http://www.kontrast1.no/med-nattesovnen-som-forhandlingsstrategi/ 209 

http://srib.no/2015/09/09/camper-hele-natten-for-flere-studentboliger/ 210 

 211 

Debatt på Studentradioen i etterkant av valget her: 212 

http://srib.no/2015/09/19/en-tomt-til-bry/ 213 

 214 

Og se flere bilder her:  215 

http://www.studvest.no/dt_gallery/her-vil-vi-bo/ 216 

 217 

 218 

http://www.kontrast1.no/med-nattesovnen-som-forhandlingsstrategi/
http://srib.no/2015/09/09/camper-hele-natten-for-flere-studentboliger/
http://srib.no/2015/09/19/en-tomt-til-bry/
http://www.studvest.no/dt_gallery/her-vil-vi-bo/
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Likestilling 219 

I år har, som nevnt på forrige SP-møte, UiB kartlagt status for universell utforming ved UiB. 220 

Rapporten er klar nå, og sier mye om hvilke tiltak som mangler i hvert bygg og hva det vil 221 

koste. Hvis dere har spørsmål til konkrete bygg kan dere ta kontakt med meg. Jeg har blekka 222 

kun på papir på kontoret.  223 

 224 

UH-nett vest 225 

7. september deltok jeg på det første møte i studentrådet i UH-nett vest, som er et 226 

samarbeidsorgan og forum for utdanningsinstitusjonene på vestlandet. Vi snakket om 227 

prioriteringene for året, og vi kommer til å prioritere praksis og læringsmiljø. Praksis vil blant 228 

annet være hovedtema for denne periodens konferanse med UH-nett vest som finner sted 229 

her i Bergen 8.-9. februar. Her vil det blir gode muligheter for Studentparlamentet å delta 230 

hvis det er ønskelig.  231 

 232 

Media 233 

Jeg, Magnus og Thea (styrestudentene) skrev et innlegg til BA om rankingsystemet. 234 

Bakgrunnen for det er at UiB har havnet på plass nummer 181 i QS university ranking. 235 

Innlegget ble publisert kun i avisen, men kan også leses på Studentparlamentets 236 

facebookside her:  237 

 238 

https://www.facebook.com/spuib/photos/a.245250868957.140325.122905088957/101536239 

50035893958/?type=1&theater 240 

 241 

BSTV har også laget en sak om valgt vs ansatt rektor. Den kan dere se her: 242 

http://bstv.no/15633/strid-om-valgt-eller-ansatt-rektor/ 243 

 244 

Resten av sakene finner dere i mediearkivet: 245 

http://spuib.no/no/mediearkiv 246 

 247 

Økonomi:  248 

I tråd med punkt 4 i kontorreglementet vårt skal vi orientere Studentparlamentet om alle 249 

enkeltsummer over 5000 kroner.  250 

 251 

 Støttet Tenants Union på Fantoft med 5000 kroner til gjennomføring av 252 

minnemarkering. 253 

 8500 kroner for å dekke en PC som ble ødelagt i forbindelse med studentkampen. 254 

 255 

Andre møter i perioden: 256 

02.09 - Åpning av aulaen 257 

4.-6.09 - Oppstartsseminar med Studentparlamentet  258 

07.09 - UH-nett vest Stord 259 

08.09 - Møte med eiendomsavdelingen om våre budsjettprioriteringer for 2016  260 

08.09 - Møte i Velferdstinget i Bergen - fikk vedtatt integreringsprisen 261 

09.09 - Ungdomspartilederdebatt på NHH 262 

09.09 - Grønneviksøren 2: Sov ute 263 

10.09 - Møte med lykkepromille 264 

10.09 - Lunsj med rektoratet 265 

https://www.facebook.com/spuib/photos/a.245250868957.140325.122905088957/10153650035893958/?type=1&theater
https://www.facebook.com/spuib/photos/a.245250868957.140325.122905088957/10153650035893958/?type=1&theater
http://bstv.no/15633/strid-om-valgt-eller-ansatt-rektor/
http://spuib.no/no/mediearkiv
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10.09 - Minnemarkering i regi av UiB 266 

10.09 - International afternoon i aulaen 267 

10.09 - Minnemarkering på Fantoft 268 

11.09 - Snakket om mentorordning i nyhetsuka på Studentradioen 269 

12.09 - Deltok på NrKs valgsendig på Ad Fontes. Tema: studentboliger og psykisk helse 270 

14.09 - Dekanlunsj 271 

15.09 - Kick off for UiBs digitaliseringsstrategi 272 

17.09 - Møte med studieadministrativ avdeling (SA) og kommunikasjonsavdelingen (KA) om 273 

promotering av studentdemokratiet 274 
 275 

 276 

Nestleder, internasjonalt- og miljøansvarlig, Tord Lauvland Bjørnevik  277 

 278 

Den siste måneden har vært preget av litt kaos, mye aktivitet og mange møter. 279 

Arbeidsoppgavene har vært varierte, og noe mer uforutsigbare enn i juli og august. 280 

Høydepunktet har uten tvil vært den koselige kvelden vi hadde sammen med 281 

representanter fra SP, SP-HiB og lokalpolitikere under åpen himmel da vi overnattet på 282 

Grønneviksøren. Det har vært en bred mengde temaer som er tatt opp i forskjellige møter i 283 

løpet av måneden, jeg legger ved en beskrivelse av det mest sentrale, og en møteoversikt til 284 

sist i orienteringen. 285 

 286 

Internasjonalt  287 

I løpet av den siste dagen på oppstartseminaret til SP-UiB fikk vi den triste beskjeden om at 288 

en av våre internasjonale studenter hadde gått bort i en tragisk ulykke på Trolltungen. I 289 

uken etter dødsfallet deltok jeg og flere i Arbeidsutvalget i planleggingen og 290 

gjennomføringen av informasjonsmøtet og minnesmarkeringene i forbindelse med 291 

dødsfallet. Informasjonsmøtet var et nødvendig møte for å gi den umiddelbare 292 

informasjonen som var tilgjengelig på det tidspunktet til de som hadde relasjoner til den 293 

avdøde. Det var to minnesmarkeringer. En i regi av UiB, og en i regi av Tenants Union, en 294 

frivillig organsisasjon for beboerne på Fantoft. Begge arrangementene var triste, men fine 295 

og verdige markeringer. Jeg vil allikevel benytte litt av denne orienteringen til å gi en spesielt 296 

stor dose skryt til Tenants Union Fantoft. Den minnesmarkeringen man klarte å lage, 297 

utelukkende basert på frivillighet, på så kort tid var veldig imponerende, og rørende å være 298 

vitne til. Det har allerede kommet tilbakemeldinger fra familien til avdøde om at denne 299 

markeringen ble satt stor pris på.  300 

 301 

Videre har jeg i samarbeid med Senter for Internasjonalisering (SiU) sett på mulighetene for 302 

å øke bevisstheten om mulighetene for internasjonal praksis gjennom Erasmus+ 303 

programmet.  304 

 305 

Læringsmiljø 306 

I Studvest 2. september skrev jeg innlegger «Nei foreleser, du er ikke kul nok til å leke Dr. 307 

House» om uengasjerte forelesere i anledning læringsmiljøprisen. Innlegget var blant de 308 

mest leste på Studvests nettsider den uken, og resulterte i et fint svarinnlegg Oddrun 309 

Samdal samtidig som det har resultert i noe debatt på sosiale medier.  310 

 311 
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Johanne og jeg var i møte med Eiendomsdirektør Even Berge hvor vi gikk gjennom våre 312 

innspill til Eiendomsavdelingens budsjett. Et positivt møte der jeg fikk inntrykk av at våre 313 

prioriteringer blir tatt på alvor, og at eiendomsavdelingen deler våre prioriteringer, spesielt 314 

når det kommer til universell utforming og etablering av mobile studentarbeidsplasser.  315 

 316 

I flere år har det vært fokus for SP-UiB å sikre at studenter har vern mot represalier i tilfeller 317 

der det varsles om kritikkverdige forhold ved UiB. Det har nå blitt nedsatt en arbeidsgruppe 318 

som skal utforme et regelverk som UiB kan ta i bruk for å sikre studentenes rettigheter. 319 

Innen 15. desember skal denne arbeidsgruppen ha kommet frem til et endelig resultat, som 320 

forhåpentligvis kan implementeres i UiBs regelverk i løpet av våren.  321 

 322 

Digitaliseringsstrategi 323 

Det er nedsatt en prosjektgruppe for ny digitaliseringsstrategi ved UiB. I denne 324 

arbeidsgruppen er jeg og Jin medlemmer. Den 15. september var det oppstartsmøte i denne 325 

gruppen. Digitaliseringsstrategien vil ta for seg et bredt spekter av elementer som står 326 

sentrale i digitaliseringen av UiB. Møtet fungerte primært som en forventningsavklaring til 327 

hvordan arbeidet vil se ut, og hva som bør vektlegges i en ny strategi. Fra vår side spilte vi 328 

inn ønsker om mer bruk av digitale verktøy i undervisning og vurdering, utvikling av ny 329 

læringsplattform (Miside) og digitalisering av søknadsprosesser ved UiB (tilrettelegging, 330 

utveksling og lignende). Oppfordrer alle som har tanker om hva som bør fokuseres på i en 331 

ny digitaliseringsstrategi til å ta kontakt med Jin eller meg. Vi tar mer enn gjerne imot 332 

innspill! 333 

 334 

Møter, seminarer og lignende i september 335 

 336 

    september -  Handlingsplan for HMS 337 

    september -  Åpning av Universitetsaulaen 338 

7. september –  Møte med rektoratet 339 

7. september –  Informasjonsmøte i forbindelse med dødsfall 340 

7. september –  Møte med Senter for Internasjonalisering av Utdanning 341 

8. september –  Møte med Even Berge, direktør i Eiendomsavdelingen 342 

9. september –  Oppstartsmøte i planleggingsgruppe for internasjonal uke 343 

9. september –  Overnatting under åpen himmel på Grønneviksøren 2 344 

10. september - Rektorlunsj 345 

10. september – UiBs minnestund for Kristi Kafcaloudis 346 

10. september – International Afternoon i Universitetsaulaen 347 

10. september – Tenants Union Fantofts minnestund for Kristi Kafcaloudis 348 

14. september – Dekanlunsj 349 

15. september – Kick-off i prosjektgruppe for ny digitaliseringsstrategi 350 

16. september – Møte i Arbeidsmiljøutvalget 351 

18. september – Møte angående vern mot gjengjeldelser ved varsling 352 

22. september – Avklaringsmøte angående kommende læringsmiljøutvalgmøte 353 

23. september – Planleggingsmøte UiBs lederkonferanse 354 

24. september – I Stavanger i forbindelse med seminar i Storbynettverket 355 

 356 

 357 
  358 

https://www.facebook.com/events/530994300383576/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/530994300383576/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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Fag- og forskningsansvarlig, Jin Sigve Mæland 359 

 360 

Hei, 361 

Siden sist møte i Studentparlamentet har jeg for det mest jobbet med ulike arrangement og 362 

planlagt året som kommer. I denne perioden har jeg også gjort meg ferdig som leder for 363 

studentutvalget på HF. Under vil jeg trekke frem ting i perioden som jeg mener har vært 364 

spesielt viktig.  365 

 366 

Den 2. sep var jeg i et møte med Styringsgruppen for forprosjekter. Dette er en 367 

arbeidsgruppe som jobber under studieadministrerende avdeling (SA) og som skal jobbe 368 

med å digitalisere en del skjemaer på UiB. I dag må man som student blant annet sende inn 369 

søknad om permisjon, klage på sensur, papirer i forbindelse med utveksling i fysisk form. 370 

Det betyr også at det sitter en ansatt hos UiB som må behandle dette og arkivere det 371 

digitalt. Det medfører at de ansatte må «punshe» inn papirene, en oppgave de bruker mye 372 

unødvendig tid på. Styringsgruppen for forprosjekter ser på mulige løsninger for å gjøre alt 373 

dette digitalt slik at man slipper å gjøre det manuelt.  Gruppen ser også på ulike løsninger 374 

der man har en «singel signe on» som studentene bruker ( en innlogging for alle tjenestene 375 

du bruker ved UiB som miside, webmail,studentweb,søknadsweb osv..) også går dette 376 

videre til ulike systemer for de ansatte. Alt dette er fortsatt i sonderingsfasen men det virker 377 

veldig spennende, og det skal bli gøy å følge utviklingen.   378 

 379 

4. – 6. sep arrangerte vi oppstartsseminaret medlemmene til SP-UiB. Under 380 

oppstartsseminaret jobbet jeg mye med organisering og sørge for at alt teknisk var på plass. 381 

I tillegg hadde jeg ansvar for bolken som omhandlet resolusjoner og underholdning på 382 

lørdagens kvelden som var quiz. Jeg håper at de som var med på seminaret syntes at det var 383 

både kjekt og lærerikt. Vi skulle sett at flere av parlamentets medlemmer var tilstede på 384 

seminaret da det var knapt oppmøte hele helgen.  385 

 386 

11. sep hadde vi arbeidsutvalget vårt første arbeidsprogrammøte. Resultatet av det den 387 

prosessen kan dere se seinere i sakspapirene. For min del har jeg hatt ansvaret for å 388 

utforme de punktene som angår fag- og forskingsarbeid i arbeidsprogrammet. Jeg har valgt 389 

å legge ekstra fokus på fag delen av vervet mitt i år da jeg føler at jeg har mest å bidra med 390 

inn mot undervisningsbiten. Arbeidsprogrammet er ganske ambisiøst og må muligens 391 

revideres til jul for å se hvor langt vi er kommet og hva som må gjøres for å oppnå de 392 

kommende målene. 393 

 394 

18. – 19. sep deltok jeg på Velferdstinget i Bergens oppstartsseminar. Det var veldig kjekt 395 

med mye faglig og sosial påfyll. Her hadde vi en gjennomgang av VTs vedtekter og hadde en 396 

uformell diskusjon rundt disse. Jeg kommer til å invitere UiB-delegasjonen til et formøte når 397 

sakspapirene til neste VT-møte slik at folk kan få muligheten til å være godt forberedt til 398 

neste VT-møte.  I forbindelse med dette har det gått med mye tid til å lese og forstå 399 

vedtektsendringene og hva de vil ha og si for organisasjonen.   400 

 401 

I løpet av perioden har jeg også sendt inn et høringssvar til Norsk studentorganisasjon(NSO) 402 

som svarer på hvordan vi ser for oss at behandlingen av de ulike plattformene som skal opp 403 

til revidering blir behandlet nå som NSO ikke har et landsstyre lenger.   404 

 405 
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Uten om de overnevnte punktene har mye av tiden gått med på å lese sakspapirer til ulike 406 

møter i råd, styrer og utvalg. Jeg har også sendt inn et leserinnlegg til På Høyden der jeg 407 

skrev om det å sitte i ulike råd, styrer og utvalg. I perioden vil jeg ellers trekke frem følgende 408 

punkter fra kalenderen:  409 

 410 

 2. sep UU-møte 411 

 2. sep Styringsgruppen for forprosjekter 412 

 2. sep Åpningen av aulaen 413 

 3. sep Konstituerende møte med HSU 414 

 4. sep møte i fagligråd for læringsplattform  415 

 4. – 6. sep Oppstartsseminaret med SP-UiB 416 

 8. sep VT-møte  417 

 10. sep lunsj med rektoratet 418 

 11. sep arbeidsprogrammøte 419 

 14. sep Valg 420 

 15. sep Au-møte og sykdom 421 

 16. sep UH-nett Vest formøte 422 

 16. sep intervju på BSTV 423 

 17. sep møte om studentevaluering av læringsplattformpilotprosjektet 424 

 17. sep deltok på styreforum  425 

 18. – 19. sep deltok på Velferdstinget i Bergens oppstartsseminar 426 

 427 

  428 

Miljø-, fakultet- og forskningsansvarlig, Ingrid Fjellberg 429 

 430 

Den siste tiden har vært mye preget av valgkampinnspurt for min del. Jeg har bl.a. begynt en 431 

time senere på jobb om morgenen for å kunne lede morgenmøtene i valgkampen mellom 432 

07-09.30, og generelt båret preg av å være passe overarbeidet. Men nå er valget over og, til 433 

tross for at jeg fikk en plass i bystyret, gleder jeg meg til å kunne konsentrere meg mye mer 434 

om SP framover! 435 

 436 

Som følge av velferdsdiskusjonen og resolusjonen som ble vedtatt forrige SP-møte, så vi i AU 437 

behov for å ha en velferdsansvarlig. Det ble meg. Jeg ble valgt til velferdsansvarlig på AU-438 

møtet 08.09, og samme kveld ble jeg valgt inn i VT-AU, hvor jeg blant annet skal ha ansvar 439 

for den vedtatte kantinepolitikken i arbeidsprogrammet og bistå Linnea med promotering 440 

og informasjon.  441 

 442 

09.09 arrangerte VT, i samarbeid med SP-UiB og SP-HiB en demonstrasjon for studentboliger 443 

på Grønneviksøren 2. Vi var 10 stk som overnattet, og mange som kom innom på besøk. 444 

Blant annet Studvest, Studentradioen og Kontrast1, og politikere fra flere partier (jeg 445 

representerte selv MDG under politikerbesøket, noe jeg markerte ved å flytte meg fra 446 

sofaen hvor jeg hadde sittet som representant fra SP-AU og VT-AU og over på benken hvor 447 

SV og Venstre satt). 448 

 449 
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Ellers har jeg vært i møte med studieadministrativ avdeling og kommunikasjonsavdelingen 450 

til UiB om hvordan universitetet kan hjelpe til med å gjøre studentdemokratiet mer synlig, 451 

og om hvordan vi kan gjøre det enklere å stemme i studentvalget. 452 

 453 

Jeg har også vært i møte med lykkepromille om deres arbeid og mulig samarbeid, og ellers 454 

gjort de tinga de andre i AU også har vært med på: oppstartseminaret, arbeid med 455 

arbeidsprogrammet, minnestund, pressekonferanse, rekorlunsjer osv.  456 

 457 

I tillegg har jeg opprettholdt den daglige driften av facebooksiden og nettsiden. 458 

 459 

Så langt i september har vi hatt 12 mediasaker: i Studvest, BSTV, Studentradioen i Bergen, 460 

På Høyden, Kontrast1, NRK Hordaland og Bergensavisen.  461 

 462 

Vi har fått 40 nye følgere på facebook (en liten nedgang siden forrige månedes 800), og hatt 463 

5900 som høyeste rekkevidde på innlegg. 464 

 465 

 466 

Styrestudentene i Universitetsstyret, Thea Sofie Grastveit og Magnus Brekke Nygaard 467 

 468 

Siden forrige SP-møte kan vi orientere om følgende: 469 

 470 

17. september arrangerte vi styrforum sammen med AU. Hit inviterte vi lederne av de ulike 471 

SUene, samt faktultsstyremedlemmene fra samtlige fakulteter. Temaet for forumet var 472 

organisering av studentdemokratiene ved de ulike fakultetene. 473 

 474 

18.-20. september var vi i Trondheim på samling i det som heter Kollegieforum (KOF). Dette 475 

er et forum for alle styrestudentene i Norge som arrangeres 4-5 ganger i året. I Trondheim 476 

deltok styrestudentene fra NTNU, NHH, UiT, NMBU og oss. Det var en spennende og lærerik 477 

helg med fokus på erfaringsutveksling og bevisstgjøring av rollen som styremedlem. 478 

 479 

21.-23. September var vi i Brussel for å være med på åpningen av det nye Brusselkontoret. 480 

Dette er et kontor som er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, UiB og SINTEF og er i første 481 

omgang tenkt som et treårig prosjekt. Tanken bak kontoret er at det skal bidra til økt 482 

søknadstilslag fra Horisont 2020 (EUs største forskningsprogram) ved å øke vårt 483 

engasjement og vår tilstedeværelse i Brussel. Gjennom etableringen av kontoret vil UiB 484 

kunne tilby konkret hjelp til forskere som søker informasjon, ønsker å bygge nettverk, og 485 

etablere konsortier. Det er ansatt en leder for Brüsselkontoret som i tillegg skal bidra med 486 

råd til universitetsledelsen rundt den forskningspolitiske agendaen i EU. 487 

 488 

Det var styremøte 24. september. Dette vil det orienteres om muntlig. 489 

 490 

Styrehilsen fra Magnus og Thea 491 

 492 

 493 

Andre styrer, råd og utvalg 494 

 495 

 496 
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SP 31/15-16 497 

Arbeidsprogram 2015-2016 498 

Orienteringssak innmeldt av Arbeidsutvalget 499 

 500 

Saksbehandler Johanne Vaagland 501 

På forrige møte i Studentparlamentet ble prinsipprogrammet revidert. I tråd med 502 

Studentparlamentet sine statutter §21. Prinsipp- og arbeidsprogram legger Arbeidsutvalget 503 

frem arbeidsprogram for perioden 2015/2016 til orientering.  504 

I tillegg til punktene i arbeidsprogrammet legger vi ved en litt mer utfyllende liste som 505 

forklarer litt mer hva vi har tenkt bak hvert enkelt punkt.  506 

 507 

Vedlegg 508 

- Arbeidsprogram 2015-2016 med utfyllende kommentarer 509 

 510 

 511 

SP 32/15-16 512 

Diskusjon om SP-UiBs statutter § 13- Møteplikt, møterett og forfallsmelding 513 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 514 

 515 

Saksbehandler Jin Sigve Mæland 516 

 517 

For å sikre forutsigbarhet og en god organisasjonsstruktur øsker arbeidsutvalget at man ser 518 

nærmere på styringsdokumentene som styrer møteplikt, møterett og forfallsmelding. I 519 

Studentparlamentets(SP) styringsdokumenter er det en paragraf i statuttene som regulerer 520 

møterett, møteplikt og forfallsmelding. Paragrafen som regulerer dette er paragraf 13 og 521 

der stør det følgende:   522 

 523 

«Møteplikt, møterett og forfallsmelding 524 

§ 13. Arbeidsutvalgsmedlemmer, valgte parlamentsrepresentanter, møteleder, 525 

protokollfører og kontrollkomitémedlemmer plikter å møte i parlamentsmøter. Forfall 526 

meldes til arbeidsutvalget eller organisasjonskonsulent i forkant av møtet. Representanter 527 

melder i tillegg fra til sine vararepresentanter. Fravær uten meldt forfall sanksjoneres med 528 

tap av møterett etter uteblivelse fra tre møter på rad. Øverste vararepresentant på samme 529 

liste rykker dermed opp som fast representant.» 530 

 531 

Paragrafen reguler hva som skjer med vedkommende som har mandatet, men paragrafen 532 

regulerer ikke hva som skjer med plassen hvis vedkommende ikke finner vara innenfor sin 533 

egen liste. De siste årene har det vært ulik praksis rundt hvordan man løser dette. Det er 534 

særlig to argumenter som blir brukt når man skal finne praksis på dette. Man referer til at 535 

det etter valget blir laget en varaliste, og hvorfor har man en slik liste hvis den ikke skal 536 

brukes til å fylle opp plassene som er tilgjengelig i SP. På den andre siden argumenteres det 537 

med at fordi det ikke står noe spesifikt om plassene så skal eventuelle tomme plasser forbli 538 

tomme. 539 
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 540 

De siste årene har det vært to ulike løsninger som er blitt brukt. Den ene løsningen er å ha 541 

en ordning på lik linje med ordningen som brukes i VT-Bergen. Her har UiB ti plasser. Disse ti 542 

plassene er fordelt på de ulike listene med en fordelingsnøkkel hentet fra valget til SP. Hvis 543 

en av listene ikke kan stille med en representant eller vara går denne plassen videre til 544 

første listen på varalisten. Enten så kan de stille med vara eller så går plassen videre igjen 545 

hvis de ikke kan fylle.  546 

 547 

Den andre løsningen er at man har en ordning der listene selv har ansvar for å fylle sine 548 

egne plasser og hvis de ikke klarer det så vil disse plassene bli stående tomme. Dette vil i 549 

større grad en det første forslaget ivareta stemmene som ble gitt under studentvalget. 550 

Løsningen sikrer også listene retten til å eventuelt gå fra et møte hvis de ønsker det. Denne 551 

ordningen vil dog føre til at SP ikke kan være fultallig i parlamenet til en hver tid. Det er 552 

uheldig om SP ikke er fulltallig, men statuttene krever ikke at SP er fulltalig for å gjøre 553 

vedtak. Paragraf 15 i statuttene som omhandler beslutningsdyktighet sier følge:  554 

 555 

«Beslutningsdyktighet  556 

§ 15. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er beslutningsdyktige når halvparten av 557 

de stemmeberettigede representantene eller deres vararepresentanter er til stede. Det 558 

foretas opprop før møtet settes, og ellers der tre representanter eller Kontrollkomiteen 559 

krever det.» 560 

 561 

Det er også viktig å presisere at disse statuttene kun gjelder for representanter som er valgt 562 

gjennom listevalg. Fakultetsrepresentantene har en bestemmelse i forretningsorden som 563 

gjør at studentutvalgene kan supplere inn settevara. Dette reguleres av paragraf 6 i 564 

forretningsordenen. 565 

Arbeidsutvalget ser for seg at løsning nr.2 vil være den beste løsningen for SP videre, men vil 566 

høre hva SP selv mener før man melder inn en vedtektsendringssak.  567 

Spørsmål til diskusjon:  568 

1) Ønsker SP at ledig plasser på SP-møter fylles av andre lister eller ønsker man at de 569 

plassene skal stå tom? 570 

2) Ønsker SP at gjeldene regler for møteplikt, møterett og forfallsmelding skal 571 

innstrammes slik at man ved fravær uten meldt forfall sanksjoneres med tap av 572 

møterett etter uteblivelse fra to og ikke tre møter på rad? 573 

3) Skal listene kunne stille med settevara på møter på lik linje som at 574 

fakultetsrepresentantene kan dette?  575 

4) Hvordan skal vi forholde oss til påmeldingsfristen til et SP-møte?  576 

 577 

 578 

SP 33/15-16 579 

Infrastruktur ved Universitetet i Bergen 580 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 581 

 582 

Saksbehandler Jin Sigve Mæland 583 

 584 
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Universitetsstyret til Universitetet i Bergen (UiB) vedtok den 27.11.2014 å nedsette et 585 

infrastrukturutvalg ved UiB. Infrastrukturutvalget skal se nærmere på blant annet 586 

informasjonsdeling og –flyt, samordning om infrastruktur, og gi anbefalinger og råd til 587 

universitetsstyret både om behov, investeringsplaner, etablering, organisering og drift av 588 

infrastruktur. 589 

 590 

Utspringet for dette utvalget er et ønske om å kunne samordne en del prosesser rundt 591 

forskning og hvilken infrastruktur som må på plass for at UiB skal kunne forske på en best 592 

mulig måte. Man har i samme slengen valgt å se på infrastrukturen for hele universitetet.  593 

 594 

Med infrastruktur i denne sammenhengen så vil man se på hva som må på plass for at du 595 

som student skal kunne ha en god studiehverdag og hva som må være på plass for at du skal 596 

kunne lykkes best mulig med studiene dine. Eksempel på infrastruktur for studenter: god 597 

lagringsplass på server, tilgang til UiBs forskningsmateriale, datapakker vi kan jobbe på, 598 

oppdatert word slik at vi kan skrive og jobbe effektivt. Sentrale spørsmål for diskusjoen er:  599 

 600 

1. Hvilken infrastruktur må være på plass for at studenter skal kunne jobbe best mulig? 601 

2. Hvordan er tilgangen til spesialutstyr som lab, dataparker, dataprogram osv?  602 

3. Er det problemer knyttet til infrastruktur som gjør hindrer studentforskning?    603 

 604 

  605 

SP 34/15-16  606 

UiBs delegasjon i Velferdstinget i Bergen og budsjettprosessen i 607 

Velferdstinget i Bergen 608 

Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget 609 

 610 

Saksbehandler Jin Sigve Mæland 611 

 612 

Lørdag den 7. november holder Velferstinget i Bergen (VT) sitt årlige budsjettmøte. I løpet 613 

av denne dagen skal det fordeles 5,9 millioner kroner til ulike studentorganisasjoner. Dette 614 

er penger de ulike studentorganisasjonene får til drift og investeringer i 2016. I VT har UiB 615 

10 plasser. Disse ti plassene er fordelt på de ulike listene med en fordelingsnøkkel hentet fra 616 

valget til Studentparlamentet. Hvis hele UiB står samlet som en blokk har vi stor makt i VT, 617 

da vil vi ha 10 av potensielt 27 mandater. HiB er nest størst med 5 mandater, NHH har 3 618 

mens BI har 2 og de resterende har 1 hver. Før budsjettmøte kommer budsjettkomiteen 619 

med sin innstilling til fordeling, og dette gjøres senest 3 uker før møtet.   620 

 621 

UiB-delegasjonen har tidligere ikke klart å stemme i samme retning fordi vi er valgt på ulike 622 

plattformer og har ulike tilnærminger til hva som er god velferd. Spørsmål til diskusjon: 623 

 624 

1) Ønsker UiB-delegatene i år å ha felles formøter og prøve å komme frem til en felles 625 

innstilling slik at vi kan stå samlet på budsjettfordelingsmøtet? At vi sammen kan 626 

gjøre det vi mener er best for bergens- og UiBs studenter? Eller ønsker listene selv å 627 

fremme sine egne forslag? 628 
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2) I dag velges UiBs representanter til VT samtidig som vi velger representanter til 629 

Studentparlamentet. Ved HiB så har de en ordning der studentparlamentet velger 630 

deres representanter til VT på lik linje med andre råd, styrer og utvalg. Burde vi ha en 631 

lignende eventuelt annen ordning?   632 

 633 

 634 

SP 35/15-16  635 

Resolusjon: Nei til turbostipend 636 

Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget 637 

 638 

Saksbehandler Johanne Vaagland 639 

 640 

Hensikt og bakgrunn 641 

Høsten 2014 satte kunnskapsminisiter Torbjørn Røe Isaksen ned en ekspertgruppe som 642 

skulle se på finansieringen i høyere utdanning. Dette utvalget er ledet av Torbjørn 643 

Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Et av tiltakene de ber 644 

regjeringen se nærmere på er Turbostipend, en ordning SSB har forsket på tidligere.   645 

 646 

I 2013 publiserte SSB forskning som tilsa at hvis man økte stipendet med 18 000 kr så ville 647 

flere studenter fullføre på normert tid. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 1990- 1995. 648 

Studentene som fikk turbostipend fullførte sin grad 0,8 semester fortere enn de som ikke 649 

fikk turbostipend. Andelen studenter som fullførte på normert tid økte med 3,8 650 

prosentpoeng. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537113000523 651 

7. oktober legges statsbudsjettet for 2016 frem. Vi har grunn til å tro at regjeringen vil 652 

foreslå å innføre turbostipend som en incentivordning for å få flere studenter til å fullføre på 653 

normert tid. Hvis dette skjer ønsker vi muligheten til å kunne gå i mot denne ordningen. Vi 654 

ønsker heller en generell økning i studiestøtten som favner alle studenter fremfor noen få.  655 

 656 

Resolusjon 657 

 658 

 
Nei til turbostipend 
 
For mange bruker for lang tid på å fullføre påbegynte studier. Det ingen tvil om at andelen 
som fullfører på normert tid bør være høyere enn den er i dag, men det er mange ulike og 
sammensatte årsaker til at studenter bruker lengre tid på studiene. 
 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viste at 19 prosent av studentene 
opplever psykiske symptomplager i løpet av studietiden. Mange studenter nevner 
økonomiske bekymringer som en årsak til det. Studentene er hardt presset i dag, og må 
allerede produsere studiepoeng for å få omgjort deler av studielånet til stipend, og med 
dette finnes det allerede et incentiv for å få studenter til å fullføre studiene.  
 
Studentparlamentet ved UiB mener at turbostipend er et dårlig tiltak som vil favorisere de 
ressurssterke studentene som allerede klarer å fullføre studiene sine på normert tid. En 
generell økning i studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for alle 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537113000523
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studenter er en bedre løsning for å få studenter til å fullføre på normert tid. Dette gir alle 
studenter mulighet til å bruke mer tid på studiene  
 

 Studentparlamentet ved UiB er i mot turbostipend som et tiltak for å få flere 
studenter til å fullføre på normert tid. 

 Studentparlamentet ved UiB mener at en generell økning i studiestøtten til 1,5 
ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) for alle studenter er en bedre løsning for å 
få studenter til å fullføre på normert tid.  

 
 

 659 

FORSLAG til vedtak: 660 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Nei til turbostipend, med eventuelle endringer som 661 

fremkommer i møtet. 662 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 663 

 664 

 665 

SP 36/15-16 666 

Resolusjon: Bedring av idrettshallkapasitet 667 

Vedtakssak innmeldt av DERA ved Eirik Reikerås 668 

 669 

Bakgrunn 670 

I anledningen at Akademika går ned til kun å benytte seg av én etg. på studentsenteret 671 

åpner det seg et nytt arealet på studentsenteret. Denne saken går ut på at det ledige 672 

rommet bør benyttes som kampsporthall.  673 

 674 

Hensikt 675 

Det er flere grunner til at dette rommet bør brukes som kampsport.  676 

Allerede før byggingen av studentsenteret ble studentorganisasjoner bedt om å komme 677 

med tilbakemeldinger om hva som burde være på studentsenteret. BSI foreslo da at man i 678 

tillegg til å ha en vanlig idrettshall, burde ha en kampsportsarena. Årsaken til dette er at 679 

kampsporter ikke trenger en full hall for å drive sin idrett, slik f.eks fotball, håndball etc 680 

trenger (se vedlegg 1). Dersom en kunne ha kampsport i en annen arena ville dette altså 681 

være til fordel for kampsporter og andre idretter, da det frigjør areal til idretter som krever 682 

større treningsområde. 683 

 684 

2) Dette ble ikke tatt til etterretning da man bygde studentsenteret og SIB har siden den tid 685 

prøvd å få på plass en egen kampsportarena ved nye byggeprosjekter uten å lykkes.  686 

Dette har ikke SIB klart å gjennomføre og vil heller ikke få det til ved det nye idrettsanlegget 687 

som skal komme ved Bystasjonen. Ergo vil en slik hall, om en ikke benytter plassen 688 

Akademika nå forlater, ikke la seg gjennomføre i overskuelig fremtid.  689 

 690 

3) En egen kampsporthall har vært et ønske fra studentene i over 10 år. Problemet har ikke 691 

endret seg siden BSI foreslo dette for over 10 år siden, snarer tvert imot. Med løftet både 692 

BISI og HIBI nå opplever er trykket på halltiden større enn noen gang. Man kan frigjøre 693 
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halltid på studentsenteret ved å få en egen kampsportarena som kan dempe noe av dette 694 

trykket.  695 

 696 

Nå som det åpner seg et lokale som egner seg til bruk for kampsport mener vi at SPUIB bør 697 

tydeliggjøre dette ønsket studentene har ovenfor universitetet og SiB ved å innstille dette 698 

som en resolusjon.  699 

 700 

Resolusjon 701 

 702 

 
Bedring av hallkapasitet 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at Universitetet i Bergen, i samarbeid med SiB, bør 
finne et egnet sted til hvor man kan bedrive kampsport, som ikke er inne i idrettshaller. 
 
Et eget, egnet sted til kampsport, er noe studentene og BSI har ønsket i lengre tid. Rom 
som prioriteres til kampsportidretter, trenger ikke å være like store som andre idretter, 
som håndball og fotball eller lignende. Dersom man klarer å flytte kampsportidrettene til et 
eget område, vil dette frigi mye idrettshallplass, noe som nå sårt trengs, ettersom presset 
på hallene har økt, og trolig vil fortsette å øke. Det er heller ikke planlagt et eget sted for 
kampsport i den nye idrettshallen ved Bystasjonen, noe som underbygger at dette 
fremdeles kommer til å være et behov for studentene også i fremtiden. 
 
Ettersom Akademia nå blir henvist til kun én etasje på studentsenteret, foreslår 
Studentparlamentet ved UiB at det på dette området også blir prioritert et egnet sted til 
hvor man kan bedrive kampsportidretter. 
 

 703 

Vedlegg 1)  704 

 705 

Hallen på studentsenteret kan deles i fire halvdeler:  706 

 707 

For at For at fotball, innebandy, håndball, etc skal kunne bruke hallen trenger de alle fire 708 

delene. Kampsporter trenger 1 eller to fjeredeler. Utfordringen her er altså at dersom man 709 

setter f.eks karate på en av banehalvdelene:  710 

 711 

Karate    

 712 

Kan en ikke sette andre idretter som trenger mer plass på de andre fjerdedelene. Man må 713 

derfor enten putte alle kampsportene samtidig, noe som ikke nødvendigvis alltid går da 714 

halltid er låst av SIR, eller la noen av halvdelene stå ledige, noe som er forferdelig dårlig 715 

utnyttelse av halltid som man har for lite av i Bergen.  716 

 717 

 718 

 719 
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FORSLAG til vedtak: 720 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Bedring av hallkapasitet, med eventuelle endringer 721 

som fremkommer i møtet. 722 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke 723 

 724 

 725 

SP 37/15-16 726 

Resolusjon: Boikott av marokkanske varer  727 

Vedtakssak innmeldt av DERA ved Eirik Reikerås 728 

 729 

Bakgrunn 730 

Vest-Sahara er av FN regnes Afrikas siste gjenværende uløste kolonispørsmål. Siden 1975 731 

har Marokko, i strid med folkeretten og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag 732 

okkupert landområdet i Nord-Afrika. I våpenhvileavtalen fra 1991 mellom Marokko og 733 

frigjøringsbevegelsen Polisaro ligger det en betingelse om at en folkeavstemning om 734 

uavhengighet skal avholdes. Denne skulle egentlig finne sted i 1992, men har blitt utsatt på 735 

ubestemt tid.  736 

 737 

Okkupasjonen av Vest-Sahara har resultert i at en stor del av befolkningen i området har 738 

måttet legge på flukt. I dag bor 165 000 flyktninger fra Vest-Sahara i Algerie hvor de er 739 

fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Til tross for en langvarig innsats fra FN er ikke 740 

hjelpen stor nok på alle områder, og blant flyktningene lider omtrent fire av ti barn under 741 

fem år i dag under kronisk underernæring.  742 

 743 

I det okkuperte området er menneskerettighetssituasjonen alvorlig, med sterkt begrensede 744 

politiske rettigheter. Norge har derfor anbefalt norsk næringsliv å ikke ha aktivitet i dette 745 

område, som det eneste området i verden. I senere år har også det norske oljefondet på 746 

etiske grunnlag trukket seg ut av selskaper som har næringsaktivitet i Vest-Sahara. 747 

 748 

Til tross for anbefalingen om å ikke drive næringsaktivitet i Vest-Sahara foreligger det få 749 

begrensninger på økonomisk handel med okkupasjonsmakten Marokko. På nåværende 750 

tidspunkt importerer Norge årlig varer fra Marokko til en verdi av 667 millioner kroner. 751 

 752 

Hensikt 753 

Studentene bør gi et tydelig signal til universitetsledelsen om hva vi mener. Det er ikke greit 754 

at UiB en av de aktørene som bidrar til finansiering av okkupasjonen av Vest-Sahara 755 

gjennom å handle varer fra Marokko.  756 

 757 

Resolusjon 758 

 759 

 
Boikott av marokkanske varer 
SP-UiB mener den 40-år lange okkupasjonen av Vest-Sahara må opphøre. UiB bør sørge for 
at sin aktivitet ikke bidrar til å forlenge okkupasjonen.  
UiB må, frem til en demokratisk folkeavstemning har funnet sted i Vest-Sahara, avstå fra å 
handle varer og tjenester med avstamning fra Marokko. 
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FORSLAG til vedtak: 760 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Boikott av marokkanske varer, med eventuelle 761 

endringer som fremkommer i møtet. 762 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 763 

 764 

 765 

SP 38/15-16 766 

Resolusjon: Tiltak for bedring av den sanitære situasjonen på  767 

Ulrikke Pihls hus 768 

Vedtakssak innmeldt av DERA ved Eirik Reikerås 769 

 770 

 771 

Bakgrunn 772 

Resolusjonen har bakgrunn i kulepunkt under Læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk i 773 

prinsipprogrammet: ”Universitetet må legge til rette for gode HMS-forhold. Universitetet 774 

bør også sørge for bedre sanitærforhold” og spesifiserer dette.  775 

 776 

Dette kulepunktet har nå stått i SP-UiBs prinsipprogram i over et år, uten at det har ført til 777 

noen endringer for studentene. 778 

 779 

Hensikt 780 

Hensikten med resolusjonen er å bedre studentenes trivsel og velvære på en av 781 

universitetets største lesesaler; Ulrikke Pihls hus. Vi håper at resolusjonen fører til at 782 

Universitetet i Bergen får opp øynene for at dette, for mange, er et problem. Resolusjonen 783 

er ikke ment som en innsnevring av puntket i prinsipprogrammet, men er heller et ønske om 784 

umiddelbare tiltak for gjeldende bygg. 785 

 786 

Resolusjon 787 

 788 

 
Tiltak for bedring av den sanitære situasjonen på Ulrikke Pihls hus 
 
Det forventes at studentene skal være heltidsstudenter. Da må det også være mulig for 
studentene å oppholde seg på lesesalene over lengre tid. For at dette skal oppnås, må det 
legges til rette for akseptable sanitære forhold. 
 
Studentparlamentet ved UiB mener at sanitære forhold skal holde en høy standard, også på 
lesesaler. Ved en av universitetets største lesesal, Ullrikke Pihls hus, er dopapiret av en så 
slett kvalitet at man har opplevd gjentatte klager. Studenter forteller at de må gå hjem for å 
gå på do, eller på andre lesesaler dersom de bor langt unna.  
 
Studentparlamentet ved UiB ønsker derfor at det bør gjøres noe med toalettpapirkvaliteten 
ved Ullrikke Pihls hus, ved endring i innkjøp av hygieneartikler. 
 

 789 
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FORSLAG til vedtak: 790 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Tiltak for bedring av den sanitære situasjonen på 791 

Ulrikke Phils hus, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 792 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke 793 

 794 

 795 

SP 39/15-16 796 

Resolusjon: Eksamensfri 18. mai 797 

Vedtakssak innmeldt av DERA ved Eirik Reikerås 798 

 799 

Bakgrunn 800 

Kan ses i bakgrunn av Studentparlamentets prinsipprogram pkt. 2. Om læringsmiljø-, 801 

velferd- og kulturpolitikk. Ved Universitetet i Bergen er det på nåværende tidspunkt vanlig 802 

praksis at eksamen kan gjennomføres 18. mai dersom denne dagen faller på en hverdag. 803 

Følgene emner har i 2015 eksamen 18.mai: ENG101, ENG212, ENG212L, HIST115, NOFI112, 804 

MNF262, PHYS102, MEDØNH, ECON140, ECON225, SAMPOL204  805 

Det er et uttrykt ønske fra flere studenter at eksamen ikke burde falle på datoen etter 806 

nasjonaldagen.  807 

17. mai i Bergen feires normalt ved fyrverkeri ved i døgnets sene timer og er i studentmiljøet 808 

også preget av hjemmefester. 809 

 810 

Hensikt  811 

Grunnlovsfeiringen er en dag som betyr mye for et svært stort spekter av Norges befolkning, 812 

herunder også studenter som gruppe. Det ønskes at studentene kan ta del i feiringen uten å 813 

begrenses av at eksamen, som en av de viktigste dagene i semesteret, påfaller neste dag.  814 

 815 

Det blir i SHoT-undersøkelsen konkludert med at sosial tilhørighet er viktig for studentenes 816 

trivsel og mestring. Hver 10. student har et svakt sosialt nettverk og 16% opplever å være 817 

sosialt og/eller emosjonelt ensomme. Det foregår mange sosiale arrangementer på 818 

nasjonaldagen. Det er gunstig for studentenes sosiale inkludering og velvære å kunne delta 819 

på slike arrangement. 820 

 821 

Det er også viktig at studentenes prestasjoner på eksamen ikke begrenses av 822 

omstendigheter som ligger utenfor deres kontroll. 17. mai er som kjent en dag som preges 823 

av et høyere støynivå enn andre dager, dette gjelder også tidspunkt som normalt sett i 824 

større grad reguleres av lover og regler om ro. Det kan være viktig å få tilstrekkelig hvile og 825 

søvn i forkant av en eksamen for å yte best mulig på eksamensdagen. Hjemmefester og det 826 

offentlige fyrverkeriet legger et hinder for at studentene selv kan lade opp til eksamen på 827 

den måten de selv finner gunstig. Spesielt rammer dette studenter som fra før av har 828 

problemer sliter med søvnproblemer eller søvnsykdommer.  829 

 830 

I alternativer om å flytte nasjonaldagen, eller å flytte eksamensdatoen finner vi det mer 831 

sannsynlig å få tilslag for sistnevnte. 832 

 833 

Resolusjon  834 

 835 
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Eksamensfri 18. mai 
 
Grunnlovsdagen er en dag som betyr mye for mange studenter, og er en dag hvor sosiale 
arrangement gir studenter en unik mulighet for feiring og sosialisering. Dagen preges også 
av et høyere støynivå enn andre dager, som kan gå ut over studentenes konsentrasjon og 
søvn. Det anses ikke ønskelig at det arrangeres eksamen dagen etter 17. mai både fordi det 
begrenser studentenes mulighet for feiring og sosialisering, og fordi det er en ugunstig 
oppladning til det som er en av de viktigste dagene i studentenes semester. 
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener at Universitetet i Bergen, i så stor 
grad som mulig ikke bør arrangere eksamen den 18. mai. Fordelsvis ønskes det at 
eksamenene arrangeres senere i semesteret. 
 

 836 

FORSLAG til vedtak: 837 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Eksamensfri 18. mai, med eventuelle endringer 838 

som fremkommer i møtet. 839 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke 840 

DISSENS: Ingrid og Tord 841 

 842 

 843 

SP 40/15-16 844 

Resolusjon: Studenter har rett til en forutsigbar studiehverdag 845 

Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste ved Eivind Valestrand 846 

 847 

Universitetet i Bergen har ingen enhetlig praksis for hvordan de benytter obligatorisk 848 

undervisning, herunder oppmøte- og arbeidskrav. Dette har blitt løftet frem som 849 

problematisk ved flere fakultet:  850 

 851 

- Medisinsk-odontologisk: Noen emner setter oppmøte på forelesning som 852 

obligatorisk. Dette er en type undervisning som kan erstattes ved egenaktivitet.  853 

Informasjon om hva som er obligatorisk undervisning foreligger ikke ved frist for 854 

publisering av timeplan. Dette gjør at studenter har utfordringer med å planlegge sin 855 

studiehverdag.  856 

- MatNat: HMS-kurs kun arrangeres kun en dag i semesteret, og dette i løpet av 857 

fadderuken. Kurset er obligatorisk for å kunne ta en del fag. Det gir manglende 858 

mulighet til å kompensere for fravær. 859 

- Psykologisk: Praksis med å ha vanlige forelesninger som obligatorisk undervisning 860 

enkelte semestre. Gjentatt flytting av undervisning. Uklart hvilken undervisning som 861 

er obligatorisk eller ikke.  862 

  863 

I mangelen på et nasjonalt lovverk som sikrer læringsmijøet til studenter, må Universitetet i 864 

Bergen ta ansvar for at deres praksis sikrer studentene en forutsigbar studiehverdag. 865 

Studenter har like stor rett til en hverdag med tydelige rammer som ansatte omfattet av 866 

arbeidsmiljøloven.   867 
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 868 

Pedagogiske hensyn må ligge til grunn for praksis omkring obligatorisk undervisning. Det er 869 

meningsløst å sette undervisning som obligatorisk kun for å sikre at studentene kommer på 870 

forelesning, fremfor å utvikle det pedagogiske grunnlaget som vil gjøre det interessant for 871 

studenter å delta på undervisningen.  872 

 873 

Noen fakultet tilbyr fleksible ordninger for å kompensere for manglende fremmøte til 874 

undervisning for eksempel grunnet gyldig fravær. Slike ordninger må det være tydelig 875 

informert om i forkant av slik undervisning.  876 

 877 

Resolusjon 878 

 879 

 
Studenter har rett til en forutsigbar studiehverdag 
Studenter opplever i dag stor variasjon mellom fakultet, institutt og emner i hvordan en 
praktiserer obligatorisk undervisning, herunder oppmøte- og arbeidskrav. 
Studentparlamentet mener Universitetet i Bergen må ha en tydelig overordnet praksis for 
hele Universitetet for obligatorisk undervisning. En forutsigbar studiehverdag er en sentral 
forutsetning for et universitet hvor undervisningskvaliteten settes i første rekke. 
 
Pedagogiske hensyn må ligge til grunn for hva som settes til obligatorisk undervisning, ved 
at fremmøte til undervisningen gir en vesentlig kompetanse (ferdighet) som ikke kan 
erstattes ved alternativ ordning. Herunder betyr det at for eksempel forelesning ikke bør 
være obligatorisk, da det kan erstattes av litteraturlesing på egen hånd.  
 
Studentparlamentet mener:  

- Universitetet i Bergen må gi tydelig informasjon om obligatoriske oppmøte- og 

arbeidskrav for alle emner ved publisering av timeplan. Samtidig må det gis tydelig 

informasjon om eventuelle fleksible ordninger for å kompensere fravær fra 

obligatorisk undervisning  

- Universitetet i Bergen må ha en enhetlig praksis for registrering av oppmøte og 

være tydelige på grenser for fravær fra obligatorisk undervisning 

- Universitetet i Bergen må være tydelig på hvilke undervisningsaktiviteter som kan 

være obligatorisk 

- undervisning kun skal være obligatorisk dersom fremmøte til undervisningen gir en 

vesentlig kompetanse som ikke kan erstattes ved alternativ ordning 

 

 880 

FORSLAG til vedtak: 881 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Studenter har rett til en forutsigbar studiehverdag, 882 

med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. 883 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas  884 

 885 

 886 

 887 
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SP 41/15-16 888 

Resolusjon: Lederkurs for studenter 889 

Vedtakssak innmeldt av Sosialdemokratisk liste ved Eivind Brandt og Vilde Glosemeyer 890 

Havrevold. 891 

 892 

Bakgrunn 893 

Vi ønsker å utarbeide et ledekurs for studentene på de ulike institusjonene i Bergen, med 894 

start på UiB. Kurset tar sikte på å øke kunnskaper for studentlederne og gi studiepoeng for 895 

konsentrert faglig innhold. I Trondheim har universitetet utarbeidet en liknende løsning.  896 

 897 

Kurset har mange potensielle fordeler for studentene, institusjonene og samfunnet. Det vil 898 

være mulighet for samarbeid på tvers av institusjonene, hvor studentene og fagmiljøene kan 899 

formidle og utvikle tverrfaglige og relevante kunnskaper. Også i forbindelse med utvikling av 900 

studentorganisasjoner kan kurset være en viktig ressurs. Studentene vil gjennom kurset få 901 

faglige kunnskaper om å lede, noe som vil være positivt for studentorganisasjonene. Slik vil 902 

engasjerte studenter få faglig påfyll om hva som faktisk virker. Dette vil også kunne bidra til 903 

å styrke studentdemokratiet.  904 

 905 

I forlengelse av dette, vil kurset også kunne bidra til å utdanne fremtidige ledere som en del 906 

av UiBs samfunnsoppdrag. Det er studentene som er fremtiden, og kunnskaper om ledelse, 907 

blir stadig viktigere i dagens samfunn. 908 

 909 

Formål 910 

Resolusjonen har som formål å sette ned en arbeidsgruppe som kan fastsette detaljene i 911 

konseptet. Det vil være en fordel at Utdanningsutvalget kan sette ned gruppen, slik at 912 

vitenskapelige ansatte kan bidra med utarbeidelsen.  913 

 914 

 915 

Resolusjon 916 

 917 

 
Lederkurs for studenter 
 
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) ønsker et lederkurs for studenter. 
Det finnes lignende kurs ved NTNU. SP-UiB ber Utdanningsutvalget sette ned en 
arbeidsgruppe for å utrede mulighetene for et slikt kurs. 
 
SP-UiB ser for seg et modulbasert kurs på kveldstid, der noen av modulene er obligatoriske, 
mens andre er valgfrie. Dette må arbeidsgruppen se nærmere på. 
 
Et kurs kan bestå av et gitt antall moduler. Eksempler på moduler kan være 
konflikthåndtering, retorikk, økonomi, osv. Det vil være en fordel dersom modulene kan gi 
mye kunnskap konsentrert over et kort tidsrom. Videre må vurderingsformene i liten grad 
gå på bekostning av studentens andre studier. Eksempler på slike vurderingsformer kan 
være at kurset vurderes som bestått/ikke bestått og innleveringsoppgaver som 
vurderingsform. 
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Kurset vil i utgangspunktet være for studentene ved UiB på de ulike fakultetene som er 
aktive i studentorganisasjoner og studentpolitikken, som vil tilegne seg bedre 
lederkunnskaper. Samarbeid og erfaringsutveksling over linjene er et viktig formål.  
 
Videre vil det være et mål om at kurset kan videreføres til andre studieinstitusjoner i 
Bergen (eksempelvis NHH, HiB). Slik vil kurset utvikles og bli stadig mer tverrfaglig. 
 
SP-UiB ber derfor Utdanningsutvalget om å sette ned en arbeidsgruppe med bred erfaring 
som skal utrede hvilken modell som vil gi det beste kurset for studentledere. 
 

 918 

FORSLAG til vedtak: 919 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen: Lederkurs for studenter, med eventuelle endringer 920 

som fremkommer i møtet. 921 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas  922 

 923 

 924 

SP 42/15-16 925 

Suppleringssak Kontrollkomitemedlem 926 

Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget  927 

 928 

Saksbehandler Jin Sigve Mæland 929 

 930 

Hensikt: 931 

Velge en kandidat som kan sitte i kontrollkomiteen til Studentparlamentet ved Universitetet 932 

i Bergen(SP-UiB).  933 

 934 

Bakgrunn:  935 

På SP02/15-16 hadde Studentparlamentet suppleringsvalg til råd, styrer og utvalg. Her fylte 936 

vi opp noen verv som var oppe til valg, samt at Arbeidsutvalget fikk suppleringsfullmakt til å 937 

fylle resten. Arbeidsutvalget ønsker at Fredrik Bødtker, leder for studentparlamentet på 938 

Høyskolen i Bergen (SP-HiB) skal sitte i kontrollkomiteen(KK) til SP-UiB. Det er viktig for oss 939 

at vi får inn flinke folk i KK da det er de sin skal håndheve vårt regelverk og passe på at alt er 940 

rett. For at dette skal være mulig å velge Fredrik Bødtker må parlamentet fravike § 3 i 941 

valgreglementet til SP-UiB.  942 

 943 

«Valgbarhet § 3.  944 

For valg foretatt etter dette reglement er det krav om at kandidater er semesterregistrerte 945 

studenter ved UiB i valgsemesteret.» 946 

 947 

For å fravike denne paragrafen i valgreglementet må dette gjøres med 2/3 aktivt flertall.   948 

 949 

FORSLAG til vedtak:  950 

Studentparlamentet velger Fredrik Bøtker som medlem til Kontrollkomiteen. 951 

Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas 952 

 953 
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 954 

SP 43 /15-16 955 

Eventuelt 956 

Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak 957 

 958 

 959 

SP 44/15-16 960 

Møtekritikk 961 

Diskusjonssak 962 


