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Mandag 28. februar 2022
Møtestart kl. 17:00
Sted: Tivoli, Kvarteret, Olav Kyrres gate 49
Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.
Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start.
Studentparlamentet er sammensatt av de 24 representanter som oppnådde plass ved
Studentparlamentsvalget 2021-2022, samt én fakultetsrepresentant fra hvert fakultet, til
sammen sju. I alt er det 31 stemmeberettigede representanter i Studentparlamentet.
Forfall meldes i påmeldingsskjemaet og til organisasjonskonsulent Runar Jenssen på e-post
orgkons@spuib.no, senest tre dager før møtet.
Dersom du ikke har anledning til å stille på møtet er du selv ansvarlig for å skaffe vara.
Ved spørsmål, kontakt leder Thomas Helland-Hansen på e-post: thomas@spuib.no eller mobil:
481 19 878.
Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement
og forretningsorden.
Orienteringssak – kun mulig å stille spørsmål.
Diskusjonssak – mulig å stille spørsmål og diskutere.
Vedtakssak – mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak.
Møteplan for Studentparlamentet UiB 2021-2022
SP 21-22/01: Mandag 19. mai 2021
SP 21-22/02: Mandag 30. august 2021
SP 21-22/03: Mandag 27. september 2021
SP 21-22/04: Mandag 25. oktober 2021
SP 21-22/05: Mandag 29. november 2021
SP 21-22/06: Mandag 31. januar 2022
SP 21-22/07: Mandag 28. februar 2022
SP 21-22/08: Mandag 25. april 2022
SP 22-23/01: Onsdag 30. mai 2022

Konstituerende møte for SP 2021-2022
Prinsipprogram 2021-2022 vedtas
Arbeidsprogram 2021-2022 og mandat for komiteene vedtas
Halvårsrapport høsten 2021 diskuteres og Budsjett 2022 vedtas
SP-UiB-fondets Årsrapport 2021 legges frem
Årsrapport 2021-2022 diskuteres og Årsregnskap 2021 vedtas
Konstituerende møte for SP 2022-2023
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081/21-22

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtakssak

Hensikt
1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet og fastslå om Studentparlamentet er
vedtaksdyktig.
2. Studentparlamentet skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Saker til
eventuelt kan meldes inn her.
Bakgrunn
• Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og
tilbakemeldinger fra representantene.
• Studentparlamentet skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling
meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom Studentparlamentet vedtar med
2/3 flertall enten å ta inn nye saker, eller å endre rekkefølgen.
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentet gjennomfører opprop.
Studentparlamentet setter dagsorden.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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Godkjenning av protokoll fra SP 21-22/06
Vedtakssak

Hensikt
Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges
frem her.
Vedlegg
1. SP 21-22/06 – Protokoll
FORSLAG til vedtak
Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 21-22/06 med eventuelle endringer som
fremkommer i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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Orienteringssak

Orientering fra Arbeidsutvalget
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Thomas Helland-Hansen, leder
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thomas@spuib.no | 481 19 878

Internasjonaliserings- og bærekraftsansvarlig
Nestleder, Studentenes Valgstyre
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Orienteringer

Velkommen til parlamentsmøte, godtfolk! Her følger min orientering.

Jeg vil åpne orienteringen med å minne om SHoT-undersøkelsen (Studentenes helse- og
trivselsundersøkelse). Undersøkelsen, som normalt skjer hvert 4. år (pluss en
tilleggsundersøkelse i fjor, pga. pandemi og alt det der) er et utrolig viktig verktøy for
studentdemokratiene, samskipnadene og UH-sektoren generelt for å jobbe med studenters
psykiske helse, velvære og trivsel, og jeg håper:
•
•
•

at alle av dere som ikke har svart, går inn og svarer
at dere fortsetter å spre ordet om undersøkelsen, og …
at dere gir oss innspill til hvordan vi kan promotere undersøkelsen.

En høy svarprosent på undersøkelsen er uhyre viktig, og så langt har UiB-studentene startet
godt, men vi kan bli enda bedre! Undersøkelsen er åpen til og med 13. mars, så ikke nøl med å
spre ordet. I forbindelse med undersøkelsen skal jeg og Elida prate med Mia Milde (rådgiver
på UiB og tidl. leder i Velferdstinget) om hvordan vi kan skape enda større oppslutning.
Så til andre ting jeg har jobbet med i det siste!
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Sammen med Oscar har mye av tiden gått til valg, valg, valg. Vi har omsider et fullsatt valgstyre
og har begynt å arrangere stands og infomøter, og er i løpende dialog med både studentmedier
og kommunikasjonsavdeling om hvordan vi kan kommunisere ut vårt nydelige
studentdemokrati. Framover gleder vi oss masse til å organisere en solid valgkamp og se dere
skape verdens beste studentdemokrati! Fristen for å stille lister har gått ut, og vi er
kjempefornøyde med å se syv lister i årets valg (velkommen tilbake, Grønn!). Og ja, det målet
om 20% i forrige orientering var seriøst ment (selv om jeg anerkjenner at det kan være et litt
hårete mål).
På bærekraftsfronten har det skjedd litt av hvert. Mens jeg var i Tromsø fikk jeg også deltatt
på styringsgruppemøte i klimanøytralt UiB, hvor vi b.la. behandlet søknader til klimafondet
(inkludert vår egen rektordebatt), og hvor jeg fikk presentert bærekraftskapitlet i vårt
arbeidsprogram. Dette ble det dessverre begrenset med tid til, men tilbakemeldingene var
gode og vi fortsetter å ta opp punktene i styringsgruppen for innspill.
Og så er arbeidet med bærekraftsplattformen i mål, og dere skal behandle
bærekraftskomitéens forslag på dagens møte! Denne plattformen er resultatet av mange
møter og flere kvelder med skriving, og det ligger et solid arbeid bak punktene som står i den.
Som dere vil se lenger nede i sakspapirene har vi innstilt på å vedta denne, med tre små
endringer. Jeg gleder meg til å se dere behandle og debattere den, og vil rette en stor takk til
Ole Jacob, Augusta, Knut, Lars Henrik og Aleksander som alle har gjort et uvurderlig arbeid i å
spisse parlamentets foreslåtte krav til et grønnere universitet.
SDG-konferanse har også blitt vel gjennomført, og her vil jeg takke spesielt Elida som har
jobbet grundig med rektordebatten. I skrivende stund jobber jeg selv med neste
klimakonferanse: i starten av mars arrangeres Varmere, Våtere, Villere i Bergen med ulike
opplegg på utdanningsinstitusjonene i Bergen, og her skal jeg delta på en panelsamtale om
grønn campus i en grønn by sammen med bl.a. Bærekraftspilotene og assisterende
universitetsdirektør.
Jeg har også hatt møte med byrådsleders kontaktutvalg - et fast fora hvor studentdemokratier
og -organisasjoner kan melde sine saker til Roger Valhammer og kompani - og har fremmet
saker der. Her fikk vi en viktig belysning: punktet om bilfritt campus, som er nevnt i
arbeidsprogrammet, er noe som byrådet liker tanken på. Nygårdshøyden blir nok ikke helt bilfri
enda, men vi fikk en viktig avklaring på at biltrafikken på og rundt Nygårdshøyden skal
reduseres i de neste fasene av kommunens arbeid med mindre biltrafikk i sentrum, og at
campusområdene skal bli vennligere for såkalte myke trafikanter.
Apropos kommunen har vi også nådd ut til Thor Haakon Bakke, byråd for miljø, klima og
utvikling, om et prosjekt vi har ønsket å jobbe litt med siden fadderuken i fjor, nemlig å legge
til rette for at det blir enklere for studentene i fadderuken å rydde opp etter seg. Innledningsvis
har vi fått positiv respons, og vi skal
Internasjonalt har det gått litt roligere, men jeg har fått anledningen til å delta aktivt i juryen for
ARQUS Teaching Award; det kan ses på som en slags merittering av fremragende undervisere,
lik den vi har på UiB, men i mye større skala. Enn så lenge er UiB fortsatt med i alliansen og
skal delta på årskonferansen i Padova, og i den sammenheng har jeg representert litt av
studentstemmen i denne juryen, hvor vi har landet på noen gode kandidater som har vist seg
å ha fremragende og innovative forslag til prosjekter for studentene sine.
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Jeg har også fortsatt å jobbe med samarbeidet vi har med
SAIH, og har utover å delta på sist samling i landsrådet
også deltatt på vintersamlingen 19. til 20. februar. SAIH
har mange gode kampanjer og saker å presentere, og de
er som alltid til stor hjelp for arbeidet særlig i internasjonal
komité.
Som ellers nevnt deltok vi også på samling med U5universitetene i Tromsø i starten av måneden, og lærte
mye spennende her. En stor takk til Studentparlamentet
ved UiT som fikk ordnet et møte med selveste
statsministeren for oss! Vi har også hatt litt opplegg med
NSO, som har inkludert en ledersamling (tema var
studentvalg, og vi har også hatt gode samtaler bl.a. om
arrangering av 8. mars i studentdemokratiene og om
likestilling og kjønnsproblematikk på studiestedene),
samt medlemslag-Zoom med fokus på SHoTundersøkelsen.
Avslutningsvis kan jeg også nevne at vi har begynt å sette opp en plan for ansettelsen av ny
(midlertidig) organisasjonskonsulent. Runar skal som kjent bli pappa og går ut i
pappapermisjon i løpet av neste semester, og jeg skal delta i prosessen med å finne en vikar
som forhåpentligvis blir en like uvurderlig ressurs for AU som det Runar har vært hele løpet.
Jeg ser fram til et godt møte!
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Elida Linnea Slettum, nestleder
elida@spuib.no | 909 50 387

Likestillings-, velferds- og læringsmiljøansvarlig
Hallo igjen, kjære parlament.
Tiden siden forrige parlamentsmøte har gått utrolig fort. Dagen etter forrige parlamentsmøte
hadde vi rektorlunsj sammen med rektoratet og jeg var med på “still til valg” møtet valgstyret
organiserte.
Jeg har også, sammen med resten av AU, vært i Tromsø på samling med arbeidsutvalgene i
U5 (UiO, NTNU, NMBU, UiT og UiB). Der fikk vi blant annet høre på statsministeren sin
nordområdetale, feiret samenes nasjonaldag på forskudd og diskutert NSO sitt nye
prinsipprogram. Vi utvekslet også erfaringer rundt studentfrivillighet og studentutvalg med de
andre universitetene.
Uken etter hadde velferdstings-delegasjonen delegasjonsmøte på mandagen, og selv med
korona og årsmøter for mange under VT møtet, greide UiB delegasjonen å møte med 8 av 9
representanter den lørdagen. På VT-møtet var det blant annet suppleringsvalg i flere av VT
sine verv og vi evaluerte arbeidsprogrammet og fremgangen i dette.
Studentparlamentet holdt denne uken også SDG-konferansens rektordebatt. Dette er første
gangen studentene har hatt ansvaret og holdt denne debatten. Selv med en god del logistikk
og tekniske problemer, var debatten en suksess! Debattlederne, Tuva fra NSO og Ole Jacob
fra parlamentet, greide å grille rektorene og sette de til ansvar for deres ansvar i bærekrafts
debatten. Vi har fått tilbakemeldinger om at studentene burde holde rektordebatten hvert år.
Så håper å se neste periode at studentene fortsatt holder i dette.
Samme uke fikk vi besøk fra studentdemokratiet fra universitetet i Vilnius. de ønsket å lære
mer om hvordan studentdemokratiet fungerer i Norge. Jeg arrangerte møter mellom de, VT og
SUSV. Jeg viste dem også rundt på universitetet og i Bergen.
Jeg har den siste tiden også hatt møte i læringsmiljøutvalget, hvor vi startet arbeidet med ny
handlingsplan for læringsmiljø (tittel er ikke bestemt. Arbeidet skal slå sammen de to tidligere
handlingsplanene for læringsmiljø (“handlingsplan for inkluderende læringsmiljø” og
“handlingsplan for styrking av læringsmiljø”). Handlingsplan for styrking av læringsmiljø går ut
i 2022 og handlingsplan for inkluderende læringsmiljø går ut i 2023. LMU ser det derfor som
hensiktsmessig å slå disse to sammen. Arbeidet kommer til å være svært omfattende, og
veldig mange skal være representert i arbeidet. Jeg kommer til å lede arbeidet frem til
sommeren, også ønsker vi at ny læringsmiljøansvarlig tar over etter meg og fullfører arbeidet.
Jeg har også den siste tiden planlagt forsinket julebord. Jeg håper alle i parlamentet kan delta
(igjen er det litt begrenset med plass). Det vil være i Knut Fægris hus med middag og god
stemning.
Jeg skal i tillegg sitte i komiteen som skal dele ut læringsmiljøprisen, som i år er på en høyere
sum enn det har vært tidligere. Dette er en viktig pris som jeg håper alle kan være med å spre
ordet om.
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Styringsgruppen for mentorordningen hadde også styringsgruppemøte hvor vi tok opp alle
innspillene til de sentrale retningslinjene vi fikk fra parlamentet, UU, LMU og mentornettverket.
Mange hadde de samme innspillene, og de sentrale retningslinjene skal være klare om ikke alt
for lenge.
Delegasjonen til NSO er snart klar, kun et par personer mangler. Når dette er på plass kommer
jeg til å starte med delegasjonsmøter og vi kan planlegge landsmøtet.
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Aksel Haukom, AU-medlem
aksel@spuib.no | 949 72 755

Promoterings- og fakultetsansvarlig
Orienterer muntlig i møtet.
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Oscar dos Santos Kvalsvik, AU-medlem
oscar@spuib.no | 909 55 468

Fag- og forskingsansvarleg
Leiar, Studentanes Valstyre
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Kjære parlament,
Det har vore ein hektisk månad sidan sist vi møttest.
Dagen etter parlamentsmøtet byrja eg i mi nye rolle som leiar for Studentanes valstyre, der vi
holdt infomøte for studentar som ynskjer å stille til årets studentval. Vi har endeleg fylt
valstyre-kabalen med Katrine Vybornova og Kirsti Thelin, og fortset leitinga etter
ekstrahjelparar. Eg har vore i møter med studentmedia og UiBs kommunikasjonsavdeling om
studentvalet, samt vore i intervju med Studvest om studentdemokratiet og studentvalet.
Eg har i samarbeid med Promoteringskomiteen stått på stand og promotert
Studentparlamentet og årets studentval, og preika om vårt søk etter fleire kvinner til
Studentparlamentet og ein breiare fakultetsrepresentasjon for neste parlamentskabal. Eg har
óg vore i møte med friByte, ein studentorganisasjon som jobbar for IT-drift til andre
studentorganisasjonar i Bergen, for å lage ein valgomat for årets studentval.
Eg har bistått med Utdannings- og forskingskomiteen for å søkje midlar for studieturen vår til
Nederland, og vore i kontakt med studentdemokratiet ved Universitetet i Amsterdam for å
kunne møtast når vi er framme i Amsterdam. Komiteens medlemmar har satt opp eit fagleg
rikt program som vi vil kunne ha godt nytte av. Dagen etter parlamentsmøtet var óg dagen
Arbeidsutvalet reiste til Tromsø for U5-samlinga, som var eit kjekt og kunnskapsrikt møte med
studentdemokratia i Oslo, Trondheim, Tromsø og Ås. Eg har blitt betre kjent med mine
motpartar i U5, og gleder meg til vidare samarbeid.
Eg har i løpet av månaden vore i Utdanningsutvalet, der saker som opning av det nye
lektorsenteret og retningslinjer for UiBs mentoropplegg var teke opp. Eg har møtt delegasjonen
frå Vilnius saman med Elida og vi viste dei rundt Høyden. Eg har vore i møte med
Arbeidsmiljøutvalet, der eg sit som observatør. Eg har óg vore i UiB-arrangement saman med
Aksel for UiB Idé, der vi møtte studentar som søkjer i årets runde for midlar til studentdrivne
innovasjonsprosjekt.
Eg ser fram til neste parlamentsmøte og årets studentval - og oppfordrar alle lister til å
oppsøkje fakulteta med minst representasjon i parlamentet. Og sist - men ikkje minst oppfordrar eg alle lister til å skaffe fleire kvinnelege representantar til neste parlament!
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Annet
Rektorlunsj
• Rektorlunsj ble gjennomført 1. februar, som nevnt i forrige orientering. På møtet tok vi
b.la. opp resolusjonen om fond for studentorganisasjoner, og har blitt fortalt at dette skal
jobbes videre med; Thomas fungerer som kontaktpunkt i AU for det videre arbeidet. Ellers
har vi også tatt opp saken om emne for studenttillitsvalgte, uteareal for Kvarteret, og
muligheten for å tilby gratisaviser til studentene gjennom Schibsted.
• Neste rektorlunsj er planlagt for 22. februar, i tidsrommet mellom endelig innkalling og
SP-07. På sakslisten satte vi evaluering av SDG 2022, og forespørsel om midler til
leseplasser på Studentsenteret.
Oppdatering styrer, råd, utvalg og komiteer
• Oscar dos Santos Kvalsvik, Katrine Vybornova og Kirsti Thelin oppnevnt som
representanter til Studentenes valgstyre.

Økonomi
Vedtatte økonomiske endringer over kroner 5000 ,•
•

5 250,5 357,-

Annonse i Studentersamfunnets programblad
Mat og transport, SP 21-22/06

Arbeidsutvalgsmøter
•
•
•

AU 21-22/19 - 26.01.2021
AU 21-22/20 - 01.02.2021
AU 21-22/21 - 17.02.2021 (tas opp til godkjenning under AU 21-22/22)
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Organisasjonsmedlemsskap
Norsk Studentorganisasjon (NSO)
• Digital ledersamling ble arrangert 29. januar, med hovedfokus på studentvalg. Her fikk vi
også besøk av leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR) Sunniva Whittaker.
• Medlemslagzoom ble avholdt 9. februar, med fokus på SHoT-undersøkelsen.
• To ytterligere medlemslagzooms var planlagt, men ble avlyst (en 2. februar og en 16.
februar).
Velferdstinget (VT)
• Møte i VT ble avholdt 12. februar.
Universitets- og Høgskolenettverk Vest (UH-nett Vest)
• Aksel deltok på samling med UHNV 7. til 9. februar.
U-nettverk (UiO, UiB, UiT, NTNU, NMBU)
• U5-samling fant som planlagt sted i Tromsø fra 1. til 4. februar, med deltakelse fra hele
AU. Dette var et vellykket og faglig givende møte, og vi fikk også hilst på statsminister
Jonas Gahr Støre og UiT-rektor Dag Rune Olsen.
ARQUS - Student Council
• Thomas er involvert i juryen til ARQUS Teaching Excellence Award, som skal deles ut på
ARQUS-konferansen i Padova. Flere møter har blitt gjennomført i februar.
• ARQUS student council skal ha et digitalt dagsseminar 26.02.
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)
• Thomas deltok på SAIHs vintersamling 19. til 20. februar. Noen tema som ble tatt opp på
samlingen var SAIHs kommende kampanje, årsmøtet 2022 og
• SAIHs årsmøte er planlagt for 29. til 30. april. Knut Camillo Tornes deltar som delegat for
SP-UiB. Thomas deltar som observatør.
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378
379
380
381
382
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384
385
386
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404
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406
407
408
409
410
411
412
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415
416
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418
419
420
421
422
423
424
425
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Møteoversikt
Inkluderer møter i uken mellom endelig innkalling og gjennomføring av SP 21-22/06.
24.01
24.01
25.01
25.01
25.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
26.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
27.01
28.01
29.01
31.01
31.01
01.02
01.02
01.02
01.02
01.02-04.02
02.02
07.02
07.02
07.02
08.02
09.02
09.02
09.02
09.02
10.02
10.02
10.02
10.02
11.02
11.02
12.02
14.02
14.02
14.02

fak.rep formøte (Aksel)
Møte leder for kvarteret (Aksel og Elida)
Møte med SAIH (Thomas)
Møte med Kontrollkomitéen (Thomas og Elida Linnea)
Byggutvalgsmøte (Elida Linnea)
AU-møte (hele AU)
Samarbeidsmøte med Studentorganisasjonen i Stavanger (Thomas)
Dekanlunsj med SV fakultetet (Aksel og Elida Linnea)
Listeledermøte (Thomas)
Medlemslagzoom NSO (Thomas)
Forskningsutvalgsmøte (Aksel)
Møte om døgnåpent bibliotek (Elida Linnea og Thomas)
Møte med viserektor Benedicte Carlsen (hele AU)
Møteledermøte (Thomas)
Formøte til rektorlunsj og møte med byrådsleders kontaktutvalg (hele AU)
Formøte med ordstyrere til rektordebatt (Elida Linnea)
Møte med kvarteret om rektordebatt (Elida Linnea)
Møte SUSV (Aksel)
Møte i Studentenes valgstyre (Oscar og Thomas)
Digital ledersamling i NSO (Thomas)
Morgenmøte (hele AU)
Gangmøte (hele AU)
Styringsgruppemøte One Ocean (Thomas)
Rektorlunsj (hele AU)
AU-møte (hele AU)
Still-til-valg-møte (hele AU)
U5-samling (hele AU)
Styringsgruppemøte klimanøytralt UiB (Thomas)
Møte mellom Studentenes valgstyre og studentmediene (Oscar og Thomas)
delegasjonsmøte VT (Elida Linnea)
Promoteringskomite møte (Aksel)
Møte med KK om endringsforslag (Thomas og Elida Linnea)
Møte i byrådsleders kontaktutvalg (Thomas)
LMU-møte (Elide Linnea)
Rektordebatt day zero (Elida Linnea)
innovasjonsutvalg møte (Aksel)
delegasjonsledermøte (Elida Linnea)
OK-prat (Thomas)
Møte mellom Studentenes valgstyre og kommunikasjonsavdelingen på UiB
(Oscar og Thomas)
Møte i Bærekraftskomiteen (Thomas)
Møte i juryen for ARQUS Teaching Award (Thomas)
Møte med studentrepresentanter fra Vilnius (Elida Linnea og Thomas)
Møte i Velferdstinget Vest (Elida Linnea, Aksel og Thomas)
Morgenmøte (hele AU)
Møte med ny seniorkonsulent for rektoratet (hele AU)
Planlegging av handlingsplan for læringsmiljø (Elida Linnea)
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434
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437
438
439
440
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14.02
15.02
15.02
15.02
16.02
16.02
17.02
17.02
18.02
19.02-20.02
21.02

UiB idévors (Oscar og Aksel)
Møte i Studentenes valgstyre (Oscar og Thomas)
Planlegging Keynote speaker med arqus (Elida Linnea)
Infomøte for kandidatene og studentmedia (Oscar og Thomas)
Møte om ansettelsesprosess av vikar for org.kons (Thomas)
styringsgruppemøte for mentorordningen (Elida Linnea)
AU-møte (hele AU)
Møte i ARQUS Teaching Award (Thomas)
Innstillingsmøte SP 21/22-07 (hele AU)
Vintersamling i SAIH (Thomas)
Morgenmøte (hele AU)

Studentparlamentet i media
09.01
15.01

Rektorene ble grillet om klimasatsinger (Khrono)
Studentparlamentet trenger jentene (Studvest)
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443
444
445

Orientering fra Styrestudentene
Orienterer muntlig i møtet.
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446
447
448

Orientering fra Velferdstinget Vest
Orienterer muntlig i møtet.
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450
451
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455
456
457
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459
460
461
462
463
464
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472
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475
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493
494
495
496
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084/21-22

Bærekraftsplattform 2022-2025
Vedtakssak, innmeldt av Bærekraftskomiteen

Hensikt
Diskutere og vedta Studentparlamentet ved UiBs Bærekraftsplattform for 2022 til 2025,
Bakgrunn
Punkt 4g i arbeidsprogrammet for 2021-2022 fastslår: “[Arbeidsutvalget skal] i samarbeid med
bærekraftskomitéen, utarbeide en bærekraftsplattform for Studentparlamentet som skal ha
en lengre tidshorisont enn prinsipp- og arbeidsprogram.”
Med dette som grunnlag har bærekraftskomiteen det siste halvåret jobbet med nevnte
plattform. Plattformen inneholder konkrete punkter til hvordan Universitetet i Bergen kan
redusere sitt klimaavtrykk, og er laget med innspill fra b.la. miljøkoordinator ved UiB,
Bærekraftspilotene,
eiendomsavdelingen,
innkjøpsavdelingen
og
naturligvis
Studentparlamentet.
Det foreslås at plattformen skal være gjeldende for de neste tre årene for så å tas opp til
behandling av SP 25/26, men at den kan tas opp til revidering før den tid.
Komitéen har i arbeidsperioden bestått av:
• Ole Jacob Broch (komitéleder)
• Augusta Moen Opsahl
• Knut Camillo Tornes
• Lars Henrik Rytter Øberg
• Thomas Helland-Hansen (AUs representant)
• Aleksander Bergli (vara)
Parlamentet bes med dette om å diskutere plattformen og dets innhold, og gjøre et vedtak.
Dette er et stort og omfattende dokument som vedtas for en lengre periode enn
arbeidsprogrammet, og det oppfordres på det sterkeste til å ha en grundig diskusjon rundt
både selve plattformen og eventuelle endringsforslag.
AU innstiller på at plattformen vedtas, men med en endring til underkapittel 1.7 i plattformen.
Bærekraftskomiteen ønsker ikke å vedta denne endringen, og forslaget er følgelig lagt inn som
en egen kommentar i plattformen.
AU ber også parlamentet om å innvilge fullmakt til språkvask av dokumentet før det lastes opp
som gjeldende SP-UiB-politikk, så lenge det vedtas.
Vedlegg
• Forslag til Bærekraftsplattform 2022-2025
FORSLAG til vedtak
Forslag til Bærekraftsplattform for SP-UiB 2022-2025 vedtas, med de endringer som kommer
frem i møtet. Arbeidsutvalget innvilges redaksjonell fullmakt.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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085/21-22

Revidering av statutter
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget

Hensikt
Diskutere og vedta endringer i Studentparlamentets statutter.
Bakgrunn
Arbeidsutvalget ønsker å revidere parlamentets styringsdokumenter, som sist ble gjort på SP
20/21-07. AU og Kontrollkomitéen har kommet med forslag til statuttene, valgreglementet og
forretningsordenen.
Arbeidsutvalget ba kontrollkomiteen om innspill til revideringen av statuttene. Det ble
gjennomført et omfattende vedtektsarbeid sammen med kontrollkomiteen, hvor innspill fra
begge parter ble diskutert og drøftet.
Vedlagt følger endringer som kontrollkomiteen og arbeidsutvalget har utformet.
Vedlegg
1. Statutter
Følgende paragrafer foreslås endret:
§8, §9, §22, §23
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523

524
525
526

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

FORSLAG 1
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Statuttenes § 8

Nåværende tekst
Det er holdt av én fast plass
til Arbeidsutvalget i følgende
organ:
• Universitetets
læringsmiljøutvalg
• Universitetets
utdanningsutvalg
• Universitetets
forskningsutvalg
• Universitetets
infrastrukturutvalg
• Universitetets
arbeidsmiljøutvalg
(observatør)

Forslag til ny tekst
Det er holdt av én fast plass
til Arbeidsutvalget i følgende
organ:
• Universitetets
læringsmiljøutvalg
• Universitetets
utdanningsutvalg
• Universitetets
forskningsutvalg
• Universitetets
innovasjonsutvalg
• Universitetets
arbeidsmiljøutvalg
(observatør)

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Begrunnelse
Infrastrukturutvalget er
byttet ut med
innovasjonsutvalget.
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Konstituerende
parlamentsmøte skal velge
en kontrollkomité. Komiteen
består av tre medlemmer. I
tillegg skal det velges tre
varamedlemmer.
Medlemmer og
varamedlemmer av
kontrollkomiteen kan ikke i
sin valgperiode møte som
representanter i
Studentparlamentet.
Kontrollkomiteen opererer
med flat struktur og med tre
likeverdige medlemmer.
Kontrollkomiteen plikter å
påse at Studentparlamentet
handler i samsvar med
vedtatte regler, kontrollere at
Arbeidsutvalget handler i
samsvar med
Studentparlamentet og
Arbeidsutvalgets regelverk
og vedtak, samt at
Studentparlamentets
økonomiske midler blir brukt
i overensstemmelse med
Studentparlamentets
retningslinjer.
Kontrollkomiteen kan
innstille i saker til
Studentparlamentet i tråd
med sitt mandat.

FORSLAG 2 a
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Statuttenes § 9
Forslag til ny tekst
Kontrollkomiteen har det
overordnede ansvaret for å
kontrollere at
Studentparlamentet og
Arbeidsutvalget handler i
tråd med
styringsdokumentene og
vedtatte regelverk, samt
påse at
Studentparlamentets
økonomiske midler blir brukt
i overensstemmelse med
vedtatt budsjett
og retningslinjer.
Kontrollkomiteen kan også
gi rådgivende uttalelser
innenfor sitt mandat til
Studentparlamentet eller
Arbeidsutvalget.
Kontrollkomiteen kan
innstille i saker innenfor sitt
mandat.
Kontrollkomiteen skal også
ha ansvar for å kontrollere
lovligheten ved personvalg
og vedtak,
samt kvalitetssikre
resultatet av disse.
Kontrollkomiteen
kanenstemmig underkjenne
et vedtak fattet av
Arbeidsutvalget
dersom dette strider mot de
til enhver tid gjeldende
regelverk.
Videre retningslinjer for
Kontrollkomiteen kan
fastsettes i sitt eget
regelverk.

527
528
529

Arbeidsutvalgets innstilling
Forslag 2 a vedtas.
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Begrunnelse
Vi ønsker å gi
Kontrollkomiteen mulighet
til å underkjenne
Arbeidsutvalget sine vedtak,
men dette må være
enstemmig innad i
Kontrollkomiteen da de kun
er tre personer.
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Konstituerende
parlamentsmøte skal velge
en kontrollkomité. Komiteen
består av tre medlemmer. I
tillegg skal det velges tre
varamedlemmer.
Medlemmer og
varamedlemmer av
kontrollkomiteen kan ikke i
sin valgperiode møte som
representanter i
Studentparlamentet.
Kontrollkomiteen opererer
med flat struktur og med tre
likeverdige medlemmer.

FORSLAG 2 b
Kontrollkomiteen
Endringsforslag
Statuttenes § 9
Forslag til ny tekst
Kontrollkomiteen har det
overordnede ansvaret for å
kontrollere at
Studentparlamentet og
Arbeidsutvalget handler i
tråd med
styringsdokumentene og
vedtatte regelverk, samt
påse at
Studentparlamentets
økonomiske midler blir brukt
i overensstemmelse med
vedtatt budsjett og
retningslinjer.

Kontrollkomiteen kan også
Kontrollkomiteen plikter å
gi rådgivende uttalelser
påse at Studentparlamentet innenfor sitt mandat til
handler i samsvar med
Studentparlamentet eller
vedtatte regler, kontrollere at Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget handler i
Kontrollkomiteen kan
samsvar med
innstille i saker innenfor sitt
Studentparlamentet og
mandat.
Arbeidsutvalgets regelverk
og vedtak, samt at
Kontrollkomiteen skal også
Studentparlamentets
ha ansvar for å kontrollere
økonomiske midler blir brukt lovligheten ved personvalg
i overensstemmelse med
og vedtak, samt
Studentparlamentets
kvalitetssikre resultatet av
retningslinjer.
disse.
Kontrollkomiteen kan
innstille i saker til
Kontrollkomiteen kan, ved
Studentparlamentet i tråd
flertall internt, underkjenne
med sitt mandat.
et vedtak fattet av
Arbeidsutvalget dersom
dette strider mot de til
enhver tid gjeldende
regelverk.
Videre retningslinjer for
Kontrollkomiteen kan
fastsettes i sitt eget
regelverk.
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Begrunnelse
Del om konstituering,
struktur, varaer og lignende
hører mer riktig til i
valgreglementet og vi har
derfor fjernet dette fra
statuttene.
Vi ønsker å konkretisere
nærmere hvilke oppgaver
Kontrollkomitéen skal ha,
samt få vedtektsfestet
hvilke myndighetsområder
og kompetanser de har
overfor SP og AU.
Eneste forskjell mellom
forslaget til AU og forslaget
til KK er at i KK sin tekst har
vi senket terskelen for å
underkjenne AU-vedtak til et
internt flertall fremfor
enstemmighet, da vi mener
dette vil medføre en mer
dynamisk utvikling av
kontrollkomitéens
begrunnelser og praksis,
samt legge opp til at flere
synspunkter kommer frem,
særlig dersom det foreligger
dissens. På en slik måte kan
SP få høre flere synspunkter
fra Kontrollkomiteen og
dermed ta med seg dette inn
i en eventuell formell refs av
AU eller ved fremtidig
endring av
styringsdokumentene.
Dersom det er forbeholdt
enstemmighet så vil det
være mindre attraktivt for
den som dissenterer å stå
ved sin mening, og samtidig
gjøre at KK blir mer
ineffektivt. Det ligger
innforstått i denne
bestemmelsen at dersom
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det er dissens ved slik
underkjennelse så skal disse
grunngis.
Øvrig forklaring og
begrunnelse gis muntlig på
møte.

530
531
532
533

Kontrollkomiteens innstilling
Forslag 2b vedtas.
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FORSLAG 2 c
Sina Storelv
Strykningsforslag
Statuttenes § 9

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Stryk tekst i endringsforslag 2 a og 2 b
(…)
Videre retningslinjer for Kontrollkomiteen
kan fastsettes i sitt eget regelverk.

534
535
536

Begrunnelse
Denne setningen, i både AU og KK sitt forslag
til ny §9, mener jeg er unødvendig. Dessuten
er det ikke snakk om noe eget regelverk, kun
en vitebok som ikke har samme formalitet
som et regelverk.

Arbeidsutvalgets innstilling
Forslag 2 c vedtas.
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

FORSLAG 3
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Statuttenes § 22

Nåværende tekst
Prinsipprogram
Prinsipprogrammet er det
øverste politiske dokument
i Studentparlamentet.

Forslag til ny tekst
Prinsipprogram
Prinsipprogrammet er det
øverste politiske dokument i
Studentparlamentet.

Det nyvalgte
Studentparlamentet skal på
sitt første møte etter
sommeren behandle en
vedtakssak om
prinsipprogram.
Prinsipprogrammet skal
være retningsgivende for
arbeidsutvalgets arbeid og
skal ha en tidshorisont som
er minst tre år lang.

Prinsipprogrammet skal vedtas
på vårens første eller andre
møte hvert tredje år. Ved ønske
fra SP eller AU kan programmet
revideres årlig. Programmet
trer i kraft fra første møte i
neste periode.

Det nyvalgte
Studentparlamentet skal i
forkant av sitt første møte
etter sommeren nedsette
en komité for utarbeidelse
av forslag til revidering av
prinsipprogram. Komiteen
skal så langt det er mulig
utgjøres av én representant
fra hver liste som er
representert i
Studentparlamentet samt
én representant for
fakultetsrepresentantene.

537
538
539

Prinsipprogrammet skal være
retningsgivende for
arbeidsutvalgets arbeid og skal
ha en tidshorisont som er minst
tre år lang.
Komité for utarbeiding av
prinsipprogram skal nedsettes
på høstsemesterets siste møte.
Komiteen skal så langt det er
mulig utgjøres av én
representant fra hver liste som
er representert i
Studentparlamentet samt én
representant for
studentutvalgsrepresentantene.

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Begrunnelse
Vi ønsker at
prinsipprogrammet i
større grad skal være et
langsiktig program som
ikke automatisk blir
revidert hvert tredje år.
Vi ønsker også at SP skal
utforme programmet på
høsten og ikke på våren,
for at det skal være et
erfarent parlament som
får satt sitt preg på
programmet. Programmet
vil gjelde for neste periode
og vil sånn sett styrke
kontinuiteten mellom de
ulike
studentparlamentene.
Dette påvirker også §23
der vi med denne
endringen kan få vedtatt
arbeidsprogram tidligere
enn vi får gjort i dag, da vi
slipper vente på
prinsipprogrammet før vi
skriver arbeidsprogram.
Dette gjør at AU kan
komme tidligere i gang
med det de skal jobbe
med i perioden sin.
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Arbeidsutvalget skal på
bakgrunn av
prinsipprogrammet vedtatt
av Studentparlamentet,
innen utgangen av
september måned, legge
frem en vedtakssak om sitt
forslag til arbeidsprogram i
Studentparlamentet.

FORSLAG 4
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Statuttenes § 23
Forslag til ny tekst
Arbeidsutvalget skal på
bakgrunn av
prinsipprogrammet vedtatt av
Studentparlamentet, legge frem
en vedtakssak om sitt forslag
til arbeidsprogram i periodens
andre studentparlamentsmøte.
(…)

(…)

540
541
542

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Begrunnelse
Sees i sammenheng med
endringen i §22. Flytting
av prinsipprogram gir oss
mulighet til å være
tidligere i gang med
arbeidsprogrammet, noe
vi mener vil være
hensiktsmessig.
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543
Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

FORSLAG 5
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Statuttenes § 23

Nåværende tekst

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

Forslag til ny tekst

(…)

(…)

Arbeidsutvalget skal på
Studentparlamentets siste
møte legge frem en
diskusjonssak om
evaluering av sitt arbeid for
å realisere
arbeidsprogrammets
innhold.

Arbeidsutvalget skal på
Studentparlamentets siste
møte hvert semester legge
frem en diskusjonssak om
evaluering av sitt arbeid for å
realisere arbeidsprogrammets
innhold.

Begrunnelse
Dette er praksis i dag.

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
FORSLAG til vedtak
Statuttene vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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574
575

086/21-22

Revidering av valgreglement
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget

Hensikt
Diskutere og vedta endringer i SP-UiBs valgreglementet.
Bakgrunn
Arbeidsutvalget ønsker å revidere parlamentets styringsdokumenter, som sist ble gjort på SP
20/21-07. AU og Kontrollkomitéen har kommet med forslag til statuttene, valgreglementet og
forretningsordenen.
Arbeidsutvalget ba kontrollkomiteen om innspill til revideringen av valgreglementet. Det ble
gjennomført et omfattende vedtektsarbeid sammen med kontrollkomiteen, hvor innspill
fra begge parter ble diskutert og drøftet.
Vedlagt følger endringer som kontrollkomiteen og arbeidsutvalget har utformet.
Følgende paragrafer foreslås endret
§6, §7, §10, §11, §12, §13, §21, §24.1
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
(…). Sisteplassen oppnevnes
av AU og er forbeholdt et
AU-medlem som får arbeid
for valgstyret som en del av
sine ordinære
arbeidsoppgaver.
(…)

576
577
578

FORSLAG 6
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 6
Forslag til ny tekst
(…). Sisteplassen oppnevnes
av AU og er forbeholdt et
AU-medlem som får arbeid
for valgstyret som en del av
sine ordinære
arbeidsoppgaver. Dette
medlemmet, samt
eventuelle andre AUmedlemmer i valgstyret,
mottar ikke honorar for sitt
arbeid i valgstyret.
(…)

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Begrunnelse
Det er ingen hindringer for at
flere AU-medlemmer kan bli
med i valgstyret, men det er
noe uklarhet rundt
honoraret. Regel per nå er at
AUs faste medlem i
valgstyret ikke får det
vanlige valgstyret-honoraret;
denne endringen klargjør at
det samme blir tilfelle for
andre AU-medlemmer.
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Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
En person kan stille til valg
både som listerepresentant
og som representant for
eget fakultet. Denne
personen kan på
parlamentsmøter eller som
representant i andre råd og
utvalg kun besitte et av
vervene, og har til ethvert
tidspunkt kun én
stemmerett. En representant
som blir valgt både som
listerepresentant og
fakultetsrepresentant bør
kun møte i ett av vervene
hele perioden.

579
580
581

FORSLAG 7
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 7
Forslag til ny tekst
En person kan stille til valg
både som listerepresentant
og som
studentutvalgsrepresentant.
Denne personen kan på
parlamentsmøter eller som
representant i andre råd og
utvalg kun besitte et av
vervene, og har til ethvert
tidspunkt kun én
stemmerett. En representant
som blir valgt både som
listerepresentant og
studentutvalgsrepresentant
skal kun møte i ett av
sine tillitsverv i hele
perioden.

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Begrunnelse
Vi ønsker å endre på
fakultetsrepresentant-rollen,
til en tillitsvalgt som
medlem av vedkommendes
Studentutvalg. Modellen blir
i dag praktisert på de fleste
fakultet, men ikke alle.
Budsjettet for 2022 kutter i
det sentrale budsjettet til
universitetet og sper det ut
på hvert fakultet. Det vil
derfor være behov for mere
samhandling mellom
studentutvalgene og
Studentparlamentet.
Endringen kan derfor anses
som viktig for å speile
universitetet sin modell.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Fakultetsrepresentanter
Det skal velges én
representant fra hvert
fakultet til
Studentparlamentet.

582
583
584

FORSLAG 8
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 10
Forslag til ny tekst
Begrunnelse
Studentutvalgsrepresentanter Ny tittel.
Det skal velges én
representant fra hvert fakultet Sees i sammenheng med
til Studentparlamentet.
endringsforslag til
valgreglmentets § 7
ovenfor.

Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

FORSLAG 9
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 11

Nåværende tekst
Valg av
fakultetsrepresentanter

Forslag til ny tekst
Valg av
studentutvalgsrepresentanter

Øverste studentorgan ved
hvert fakultet forestår valg
av én representant og
minimum to
vararepresentanter til
Studentparlamentet. Valget
avholdes med
semesterregistrerte
studenter ved det enkelte
fakultet som valgkrets.
Fakultetsrepresentantene
velges ved urnevalg blant
studentene med mindre
allmøte enstemmig
bestemmer annen
valgordning som
foreskrevet i
universitetsloven § 4-1(2) jf.
(1)
Dersom studentutvalget
selv er valgt ved urnevalg
eller annen måte som
foreskrevet i
universitetsloven § 4-1(2) jf.
(1) kan studentutvalget selv
velge å fravike
hovedregelen i
universitetsloven § 4-1(2) jf.
(1) for å velge
fakultetsrepresentant på
den måten de finner mest
hensiktsmessig.

Begrunnelse
Ettersom
studentutvalgene har ulike
modeller for rekruttering
Studentutvalgsrepresentantene og intern organisering vil
velges i regi av lokalt
det variere i hvor stor grad
studentutvalg i henhold til
fakultetene er påkoblet
studentutvalgenes egne
Studentparlamentets
vedtekter. Dette kan enten
virke. Ettersom flere
være valg i allmøte, eller internt vedtak som kan gjøres på
valg i studentutvalgets styre.
universitetet påvirker
Vararepresentantene velges
studentutvalgenes virke,
internt av Studentutvalget blant bør de ta mere eierskap i
Studentutvalgets medlemmer.
sakene parlamentet
håndterer.
Øverste studentorgan ved
fakultetet leverer valgprotokoll Man kan også anse denne
samt kontaktinformasjon på
endringen som en måte å
representanter og varaer til
motvirke listenes
organisasjonskonsulent.
innflytelse over valg av
fakultetsrepresentant i
Studentparlamentet.
Studentutvalgene vil ha
mere fleksibilitet ved hvert
valgår til å unngå rigging
av valg.

Øverste studentorgan ved
fakultetet leverer
valgprotokoll samt
kontaktinformasjon på
representant og minimum
to vararepresentanter til
sekretariatet.
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

585
586
587

Fakultetsrepresentantenes
valgperiode skal være
sammenfallende med
listerepresentantenes
funksjonstid.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Valg av delegater fra UiB til
NSOs Landsmøte skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges
til grunn for fordeling av
delegatplasser dersom
antallet valgte
listerepresentanter og
antall landsmøtedelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en
delegatplass ikke kan
møte, tilfaller plassen
neste person på lista.
Dersom ingen vara kan
møte, og en delegatplass
dermed blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste
liste i rangeringen.

588
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FORSLAG 10 a
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 12
Forslag til ny tekst
Valg av delegater fra UiB til
NSOs Landsmøte skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges til
grunn for fordeling av
delegatplasser dersom antallet
valgte listerepresentanter og
antall landsmøtedelegater ikke
er like i tallet. Dersom
innehaver av en delegatplass
ikke kan møte, vil listen som
delegaten tilhører få mulighet
til å finne vara. Hvis listen ikke
finner vara tilfaller plassen
neste person på lista. Dersom
ingen vara kan møte, og en
delegatplass blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste liste i
rangeringen for dette møtet.
Om det fortsatt er tomme
delegatplasser etter at alle
listerepresentantene har får
tilbud om plassen så tilfaller
ledige delegatplasser
studentutvalgsrepresentantene
i stedet. De er ikke rangerte og
må seg i mellom bestemme
hvem som får eventuelle
delegatplasser.
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Begrunnelse
For §12 presenterer vi to
ulike forslag som vi ønsker
at SP skal ta stilling til.
Dette er forslag a.
Ettersom
fakultetsrepresentantene
ikke har noen mulighet for å
gå inn i delegasjonen ved
nødvendighet, ønsker vi å
putte dem nedert på
varalisten. Dette vil gjøre at
om listene ikke kan finne
noen til å ta en
delegatplass, vil
fakultetsrepresentantene
ha muligheten til å ta
delegatplassen.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Valg av delegater fra UiB
til NSOs Landsmøte skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges
til grunn for fordeling av
delegatplasser dersom
antallet valgte
listerepresentanter og
antall landsmøtedelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en
delegatplass ikke kan
møte, tilfaller plassen
neste person på lista.
Dersom ingen vara kan
møte, og en delegatplass
dermed blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste
liste i rangeringen.
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FORSLAG 10 b
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 12
Forslag til ny tekst
Valg av delegater fra UiB til
NSOs Landsmøte skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges til
grunn for fordeling av
delegatplasser dersom antallet
valgte listerepresentanter og
antall landsmøtedelegater ikke
er like i tallet. Dersom
innehaver av en delegatplass
ikke kan møte, vil listen som
delegaten tilhører få mulighet til
å finne vara. Varaen skal være
en av de andre i listen med fast
plass i SP, eller 1. - 3.. Vara for
listen. Om ingen av disse heller
kan så tildeles plassen
studentutvalgsrepresentantene.
Disse blir intern selv enig om
hvem som får plassen. Dersom
heller ingen av disse kan møte
tilfaller plassen øvrige varaer
på listen som fikk plassen i
utgangspunktet. Dersom ingen
vara kan møte, og en
delegatplass blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste liste i
rangeringen for dette møtet.

Arbeidsutvalgets innstilling
Enten endringsforslag 10 a eller 10 b vedtas.
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Begrunnelse
For §12 presenterer vi to
ulike forslag som vi ønsker
at SP skal ta stilling til.
Dette er forslag b.
Ettersom
fakultetsrepresentantene
ikke har noen mulighet for
å gå inn i delegasjonen ved
nødvendighet, ønsker vi å
putte dem inn på varalisten.
Ved dette forslaget vil
fak.reps få mulighet til å ta
over en delegasjonsplass
dersom listen ikke kan fylle
plassen med en av sine
faste eller representanter
eller en av sine varaer
(opptil 3. vara). Fak.reps får
da muligheten til å ta
plassen før de andre listene
får ta over plassen.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Valg av delegater fra UiB til
Velferdstinget Vest skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges
til grunn for fordeling av
delegatplasser dersom
antall valgte
listerepresentanter og
antall
Velferdstingsdelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en
delegatplass ikke kan
møte, tilfaller plassen
neste person på lista.
Dersom ingen vara kan
møte, og en delegatplass
blir stående tom, tildeles
delegatplassen i henhold
til valgtall neste liste i
rangeringen dette møtet.

593

FORSLAG 11 a
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 13
Forslag til ny tekst
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges til
grunn for fordeling av
delegatplasser dersom antallet
valgte listerepresentanter og
antall Velferdstingsdelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en delegatplass
ikke kan møte, vil listen som
delegaten tilhører få mulighet
til å finne vara. Hvis listen ikke
finner vara tilfaller plassen
neste person på lista. Dersom
ingen vara kan møte, og en
delegatplass blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste liste i
rangeringen for dette møtet.
Om det fortsatt er tomme
delegatplasser etter at alle
listerepresentantene har får
tilbud om plassen så tilfaller
ledige delegatplasser
studentutvalgsrepresentantene
i stedet. De er ikke rangerte og
må bestemme seg imellom
hvem som får eventuelle
delegatplasser.

36 av 51

Begrunnelse
Ettersom
fakultetsrepresentantene
ikke har noen mulighet for å
gå inn i delegasjonen ved
nødvendighet, ønsker vi å
putte dem nederst på
varalisten. Dette vil gjøre at
om listene ikke kan finne
noen til å ta en
delegatplass, vil
fakultetsrepresentantene
ha muligheten til å ta
delegatplassen.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Valg av delegater fra UiB
til Velferdstinget Vest skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges
til grunn for fordeling av
delegatplasser dersom
antall valgte
listerepresentanter og
antall
Velferdstingsdelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en
delegatplass ikke kan
møte, tilfaller plassen
neste person på lista.
Dersom ingen vara kan
møte, og en delegatplass
blir stående tom, tildeles
delegatplassen i henhold
til valgtall neste liste i
rangeringen dette møtet.
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FORSLAG 11 b
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 13
Forslag til ny tekst
Valg av delegater fra UiB til
Velferdstinget Vest skal
sammenfalle med valg av
listerepresentantene til
Studentparlamentet. De
høyeste valgtallene legges til
grunn for fordeling av
delegatplasser dersom antallet
valgte listerepresentanter og
antall Velferdstingsdelegater
ikke er like i tallet. Dersom
innehaver av en delegatplass
ikke kan møte, vil listen som
delegaten tilhører få mulighet til
å finne vara. Varaen skal være
en av de andre i listen med fast
plass i SP, eller 1. - 3.. Vara for
listen. Om ingen av disse heller
kan så tildeles plassen
studentutvalgsrepresentantene.
Disse blir internt selv enig om
hvem som får plassen. Dersom
heller ingen av disse kan møte
tilfaller plassen øvrige varaer
på listen som fikk plassen i
utgangspunktet. Dersom ingen
vara kan møte, og en
delegatplass blir stående tom,
tildeles delegatplassen i
henhold til valgtall neste liste i
rangeringen for dette møtet.

Arbeidsutvalgets innstilling
Enten endringsforslag 11 a eller 11 b vedtas.
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Begrunnelse
Det er ønskelig at §12 og
§13 er tilsvarende i tekst,
og vi har altså derfor to
alternativer også for §13.
Ettersom
fakultetsrepresentantene
ikke har noen mulighet for
å gå inn i delegasjonen ved
nødvendighet, ønsker vi å
putte dem inn på
varalisten. Ved dette
forslaget vil fak.reps få
mulighet til å ta over en
delegasjonsplass dersom
listen ikke kan fylle plassen
med en av sine faste eller
representanter eller en av
sine varaer (opptil 3. vara).
Fak.reps får da muligheten
til å ta plassen før de andre
listene får ta over plassen.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

597
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600
601
602

Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

FORSLAG 12
Kontrollkomiteen
Endringsforslag
Statuttenes § 21

Nåværende tekst
Det skal velges tre
medlemmer til
Kontrollkomiteen. I tillegg
skal det velges tre
varamedlemmer.

Forslag til ny tekst
Det skal velges tre
medlemmer til
Kontrollkomiteen. I tillegg
skal det velges tre
varamedlemmer.

Kontrollkomiteen
konstituerer seg selv.
Representanter i
Studentparlamentet,
sittende Arbeidsutvalg eller
styret ved UiB kan ikke sitte i
Kontrollkomiteen. Kun én
representant fra
avtroppende Arbeidsutvalg
kan til enhver tid sitte i
Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteens
medlemmer er likestilte og
det skal ikke velges noen
leder. Representanter i
Studentparlamentet,
sittende Arbeidsutvalg eller
styret ved UiB kan ikke sitte i
Kontrollkomiteen. Kun én
representant fra
avtroppende Arbeidsutvalg
kan til enhver tid sitte i
Kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteens innstilling
Vedtas.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.

38 av 51

Begrunnelse
Vi ønsker å vedtektsfeste
vår likestilthet og mangel på
sentral ledelse i
valgreglementet fremfor i
statuttene da dette er en
mer egnet plass.
Setningen om konstituering
er fjernet fordi vi anser det
som overflødig da
Kontrollkomiteen ikke
trenger å velge en intern
leder.

Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

603
Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet

604
605
606
607
608
609
610

Nåværende tekst
Forslag med liste over
kandidater til valg etter dette
reglement må være
innkommet til valgstyret
innen den frist som er
fastsatt for det enkelte valg.
Listen skal inneholde
minimum fem navn og
maksimum dobbelt så
mange forskjellige navn
som det skal velges. På
stemmeseddelen skal det
fremgå hvilket fakultet hvert
enkelt navn sorterer under.
Maksimum fem kandidater
kan forhåndskumuleres.
Forhåndskummuleringen
teller 25 % av det totale
antall stemmer listen
mottar.

FORSLAG 13
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Valgreglementets § 24.1
Forslag til ny tekst
Forslag med liste over
kandidater til valg etter dette
reglement må være
innkommet til valgstyret
innen den frist som er
fastsatt for det enkelte valg.
Listen skal inneholde
minimum fem navn og
maksimum dobbelt så
mange forskjellige navn
som det skal velges. På
stemmeseddelen skal det
fremgå hvilket fakultet hvert
enkelt navn sorterer under.
Maksimum ti kandidater kan
forhåndskumuleres.
Forhåndskumuleringen teller
25 % av det totale antall
stemmer listen mottar.

Begrunnelse
Den eneste endringen er at
listene kan
forhåndskumulere ti
kandidater, framfor fem som
det er i dag. En slik endring
vil skape mer handlingsrom
og forutsigbarhet for listene.
AU har kontaktet
sekretariatet ved UiB om
dette er mulig å legge inn i
valgsystemet som UiB
bruker til sine valg, og har
fått positivt svar på dette.
Retter også opp i en mindre,
men litt irriterende
skrivefeil.

Kontrollkomiteens innstilling
Innstiller ikke i saken, men påpeker at skrivefeilen er redaksjonell, og behøver ikke å bli
behandlet av Studentparlamentet.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

611
612
613
614
615
616
617
618

Vedlegg
1. Valgreglement
FORSLAG til vedtak
Valgreglementet vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i møtet.
UTFALL
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022
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624
625
626
627
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632
633
634
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087/21-22

Revidering av forretningsorden
Vedtakssak, innmeldt av Arbeidsutvalget

Hensikt
Diskutere og vedta endringer i SP-UiBs forretningsorden.
Bakgrunn
Arbeidsutvalget ønsker å revidere parlamentets styringsdokumenter, som sist ble gjort på SP
20/21-07. AU og Kontrollkomitéen har kommet med forslag til statuttene, valgreglementet og
forretningsordenen.
Arbeidsutvalget ba kontrollkomiteen om innspill til revideringen av forretningsordenen. Det ble
gjennomført et omfattende vedtektsarbeid sammen med kontrollkomiteen, hvor innspill
fra begge parter ble diskutert og drøftet.
Vedlagt følger endringer som kontrollkomiteen og arbeidsutvalget har utformet.
Følgende paragrafer foreslås endret
§11
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Endelig innkalling
SP 21-22/07
28. februar 2022

638
Forslagsstiller
Forslagstype
Hvor i dokumentet
Nåværende tekst
Votering skjer ved
stemmetegn, men kan
likevel foregå seg ved
opprop dersom minst seks
representanter krever dette.
Ved personvalg skjer
voteringen skriftlig dersom
en representant krever
dette.
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FORSLAG 14
Arbeidsutvalget
Endringsforslag
Forretningsordens § 11
Forslag til ny tekst
Votering skjer ved
stemmetegn, men kan
likevel foregå seg ved
opprop dersom minst seks
representanter krever dette.
Personvalg skjer ved
skriftlig votering. For
personvalg med like mange,
eller færre kandidater enn
det er plasser, skjer valg ved
akklamasjon, med mindre en
UiB-student krever skriftlig
votering.

Begrunnelse
Tydeliggjør retningslinjer
rundt personvalg. I dette
forslaget foreslås det at alle
representanter i
Studentparlamentet kan
kreve skriftlig votering i valg
der dette er mulig, men ikke
nødvendig.
Alle UiB-studenter kan kreve
skriftlig votering. Alle
semesterregistrerte UiBstudenter har møte-, tale- og
forslagsrett i
Studentparlamentet per §13
i statuttene, og dette
forslaget kan sees i
sammenheng med det.

Vedlegg
1. Forretningsorden
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
FORSLAG til vedtak
Forretningsorden vedtas med de vedtatte forslag til endringer som framkom i møtet.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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088/21-22

VALG: Leder til arbeidsgruppe for handlingsplan for læringsmiljø
Valgsak, innmeldt av Arbeidsutvalget

Hensikt
Oppnevne leder av arbeidsgruppen for utarbeiding av handlingsplan for læringsmiljø ved UiB
Bakgrunn
29.08.2019 ble “handlingsplan for styrking av læringsmiljøet” vedtatt i universitetsstyret, denne
handlingsplanen varer ut 2022. Det er i tillegg vedtatt “handlingsplan for inkluderende
læringsmiljø og universell utforming”, som går ut i 2023. Det skal nå utarbeidet ny
handlingsplan for læringsmiljø som sammenfatter begge de forrige handlingsplanene. I
forbindelse med dette skal det settes en arbeidsgruppe, der studentene har fått to plasser som
skal fylles – arbeidsgruppeleder og øvrig studentrepresentant.
Leder har ansvaret for det overordnede arbeidet med handlingsplanen, og skal sammen med
sekretær og resten av arbeidsgruppen organisere møter og arbeidet med innholdet.
Arbeidsgruppen kommer selv til å konstituere møteaktivitet og arbeidsfordeling innad.
Arbeidsmengden for leder vil være relativt høy og med en høyere forventning til deltakelse enn
for øvrig studentrepresentant. Det vil derfor være en fordel at leder er en frikjøpt student.
Anbefalingen er at ledervervet følger læringsmiljøansvarlig (LMA) i Studentparlamentet.
Vervet har en funksjonstid fra vedtaket blir fattet til 31.12.2022
Vedlegg
• Kandidatskjema
• Oversikt over innmeldte kandidatur
Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
UTFALL
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089/21-22

VALG: Studentrepresentant og vara til arbeidsgruppe for handlingsplan
for læringsmiljø
Valgsak, innmeldt av Arbeidsutvalget

Hensikt
Oppnevne øvrig studentrepresentant og vara med møterett til arbeidsgruppen for utarbeiding
av handlingsplan for læringsmiljø ved UiB
Bakgrunn
29.08.2019 ble “handlingsplan for styrking av læringsmiljøet” vedtatt i universitetsstyret, denne
handlingsplanen varer ut 2022. Det er i tillegg vedtatt “handlingsplan for inkluderende
læringsmiljø og universell utforming”, som går ut i 2023. Det skal nå utarbeidet ny
handlingsplan for læringsmiljø som sammenfatter begge de forrige handlingsplanene. I
forbindelse med dette skal det settes en arbeidsgruppe, der studentene har fått to plasser som
skal fylles – arbeidsgruppeleder og øvrig studentrepresentant.
Studentrepresentanten vil sitte i arbeidsgruppen sammen med flere andre avdelinger ved UiB.
representanten skal delta på møter å være med å utarbeide handlingsplanen. Arbeidsgruppen
vil selv legge møteplan og planlegge arbeidsfordeling innad.
Siden arbeidet er så viktig og omfattende, vil vara ha møterett og oppfordres til å møte på alle
møter og ha god kontakt med fast representant for å kunne henge med i arbeidet.
Arbeidsmengde er en god del lavere enn for leder av arbeidsgruppen.
Vervene har en funksjonstid fra vedtaket blir fattet til 31.12.2022
Vedlegg
• Kandidatskjema
• Oversikt over innmeldte kandidatur
Arbeidsutvalgets innstilling
Arbeidsutvalget innstiller ikke i valgsaker.
UTFALL
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090/21-22

RESOLUSJON: Bedre rettssikkerhet, men ikke på bekostning av
utdanningen
Vedtakssak, innmeldt av Utdannings- og forskningskomiteen

Hensikt
Studenter ved Universitetet i Bergen fortjener bedre rettssikkerhet, men ikke på bekostning av
studiekvaliteten og utdanningstilbudet.
Bakgrunn
Aune-utvalget foreslo i 2020 om å styrke studentenes rettssikkerhet, med blant annet krav om
to sensorer ved alle eksamener og prøver og sensur innen 15 virkedager etter klagefrist er
utløpt. Samtidig har UH-sektoren måtte begå store budsjettkutt de siste årene, som påvirker
både fagmiljøer og studenter. Kravet om to sensorer er et steg i riktig retning, men ikke på
bekostning av utdanningskvaliteten.
Utdanning og forskning går hånd i hånd - dersom den ene blir svekket, blir den andre like
svekket. Studentene kan ikke gå god for en ordning som ikke blir bevilget penger til. Ordningen
er et steg i riktig retning for studentenes rettssikkerhet, men da skal den være finansiert på
riktig måte og ikke påvirke studentenes studiekvalitet. Studentene fortjener bedre
rettssikkerhet uten at studiekvaliteten svekkes.
Innføring av tosensorordningen har blitt utsatt etter press fra UH-sektoren og
studentdemokratiene - noe vi støtter fullt. Vi kan ikke innføre en ordning som ikke har gjort en
helhetlig behandling av de økonomiske konsekvensene på UH-sektoren, og hvordan de igjen
påvirker studentene. Kunnskapsdepartementet må samarbeide videre med UH-sektoren og
studentdemokratiet for å sikre at studentenes rettssikkerhet blir sikret og fagmiljøene ikke blir
overbelastet.
Kilder
1. Dette er de viktigste forslagene til Aune-utvalget (khrono.no)
2. Ikke rør rettssikkerheten vår - vi forventer løsninger (khrono.no)
3. Dyr og dårlig sensurordning (khrono.no)
4. Utsetter tosensorordning (khrono.no)
5. Kravet om to sensorer må gjennomføres (khrono.no)
6. En feilslått sensorordning (khrono.no)
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FORSLAG til resolusjon

Bedre rettssikkerhet,
men ikke på bekostning av utdanningen
Aune-utvalget foreslo i 2020 om å styrke studentenes rettssikkerhet, med blant annet krav
om to sensorer ved alle eksamener og prøver og sensur innen 15 virkedager etter klagefrist
er utløpt. Samtidig har UH-sektoren måtte begå store budsjettkutt de siste årene, som
påvirker både fagmiljøer og studenter. Kravet om to sensorer er et steg i riktig retning, men
ikke på bekostning av utdanningskvaliteten.
Utdanning og forskning går hånd i hånd - dersom den ene blir svekket, blir den andre like
svekket. Studentene kan ikke gå god for en ordning som ikke blir bevilget penger til.
Ordningen er et steg i riktig retning for studentenes rettssikkerhet, men da skal den være
finansiert på riktig måte og ikke påvirke studentenes studiekvalitet. Studentene fortjener
bedre rettssikkerhet uten at studiekvaliteten svekkes.

760
761
762
763
764
765

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen mener at
• Kunnskapsdepartementet skal ikke innføre ordningen om to sensorer før den har blitt
grundig omarbeidet gjennom tett samarbeid med UH-sektoren og studentdemokratiene.
• Kunnskapsdepartementet skal jobbe aktivt for å reversere konsekvente budsjettkutt i
UH-sektoren som påvirker negativt studiekvaliteten og utdanningstilbud for studentene.
• Kunnskapsdepartementet skal utrede en akseptabel og bærekraftig finansieringsmodell
for tosensorordningen, slik at den blir innført uten å påvirke negativt studiekvaliteten og
utdanningstilbud for studentene.
Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas.
UTFALL
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091/21-22

RESOLUSJON: UiB skal bli et barnerettighetsuniversitet
Vedtakssak, innmeldt av Utdannings- og forskningskomiteen

Hensikt
Ved UiB utdannes mange studenter som i fremtiden skal jobbe med barn. Disse studentene
må derfor bli utdannet i barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.
Bakgrunn
Utdanningene inneholder en rekke faglitteratur som er relevant for når studentene skal ut i
praksis og jobb. Litteratur som utdanningene derimot ikke inneholder, er konkrete beskrivelser
av barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon, for hvordan møte barn, og
hvordan ivareta de i praksis. Dette er rettigheter som beskriver hvordan voksne skal gå frem
og samarbeide med barn, i alle handlinger og avgjørelser som angår dem. Dette skal bidra til
å sikre at det gjøres til barnets beste. Rettighetene bidrar også til bedre rettssikkerhet for barn
og bedre opplyste saker.
Flere av utdanningene har heller ikke kunnskap direkte fra barn på pensum. Dette er
systematisk innhentede erfaringer og råd fra barn, om de ulike systemene laget for dem. Dette
gjelder barnehagen, skolen, psykisk helsetjenester, fritidstilbud, barnevern, politi og
rettsvesen.
Studenter rundt i landet har i dialog med Forandringsfabrikken etterspurt mer kunnskap fra
barn, og informasjon om barns grunnleggende prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon.
Kunnskap fra barn
Alle barn i Norge har mye kunnskap om hvordan systemet eller tjenesten de er i oppleves for
dem. Forandringsfabrikken gjennomfører systematiske undersøkelser med barn fra hele
Norge. Der hentes inn erfaringer og råd fra barn om møtet med barnehager, skole,
hjelpetjenester og rettssystem. Svarene som går igjen oppsummeres til kunnskap direkte fra
barn. Målet er at denne kunnskapen inkluderes når systemene videreutvikles, for at systemene
laget for barn skal oppleves trygge og nyttige for dem.
Kunnskap fra barn inneholder beskrivelser av hvordan barnehagelærere, lærere,
spesialpedagoger, psykologer, helsearbeidere, barnevernsarbeidere og andre som møter barn
bør være, for at barn skal lære godt og få god hjelp. Denne kunnskapen beskriver derfor god
profesjonalitet, sett fra barn. Blant annet beskriver den hvordan voksne må være for at det skal
bli trygt for barna å fortelle ærlig om viktige ting. Perspektivene som presenteres baserer seg
utelukkende på erfaringer og råd fra barn som er i ulike systemer og tjenester nå.
FNs barnekonvensjon
Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har fire grunnleggende rettigheter for hvordan møte
barn, når det skal foretas handlinger og tas avgjørelser som berører dem. Den beskriver altså
selve fremgangsmåten for dette.
FNs barnekonvensjon beskriver grunnleggende prosessrettigheter som alle voksne som
arbeider med barn, må ivareta i alle handlinger eller avgjørelser som angår dem.
•
•

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn
(BK artikkel 3, Grunnloven § 104).
Barnet har rett til uttale seg fritt om forhold som berører barnet (BK artikkel 12, Grunnloven
§ 104).
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•
•

Barnet har rett på informasjon i forbindelse med at barnet har rett til å uttale seg (BK
artikkel 12).
Barnet har rett til privatliv (BK artikkel 16, Den europeiske menneskerettskonvensjonen
(EMK) artikkel 8, Grunnloven § 102).

I 2003 fulgte Norge anbefalingene fra FNs barnekomité om å gjøre barnekonvensjonen til
norsk lov. Dette ble gjort i menneskerettsloven. Den skulle brukes sammen med særlovene.
Denne lovgivningsteknikken gjorde at rettighetene ble bare delvis innarbeidet i særlovene.
Juridisk sett skulle dette være tilstrekkelig. Likevel har ikke barns rettigheter blitt godt nok
ivaretatt.
Statsforvalteren, Helsetilsynet og Sivilombudsmannen har redegjort for brudd på disse fire
rettighetene i sine rapporter. Kunnskap fra barn viser at når disse rettighetene ikke har blitt
ivaretatt, har dette fått alvorlige følger. Mange har ikke fått til å fortelle det viktigste til
systemene og tjenestene som møter dem.
Når de grunnleggende prosessrettighetene ikke fullt ut ble tatt inn i særlovene, ble det også
vanskelig for voksne som jobber med barn å forstå hva disse rettighetene er, og hvordan bruke
dem i praksis.
Høyesterett siterte i en avgjørelse fra mars 2021: «For å finne ut hva som er til barnets beste,
må barnevernet sikre at barnet har fått tilstrekkelig og forståelig informasjon, at barnet fritt får
gi uttrykk for sine meninger, og [at] barnets rett til privatliv ivaretas. Dette er barns
grunnleggende rettigheter i prosess, som må være oppfylt før man kan avgjøre hva som er til
barnets beste.»
Stortinget gjorde i 2020 og 2021 fire viktige vedtak for barn i Norge. Regjeringen ble gjennom
disse vedtakene bedt om å gjennomgå alt lovverk som angår barn - i ny barnelov,
barnehagelov, opplæringslov, barnevernlov, helselovgivning og prosesslovgivning - for å sikre
disse de fire grunnleggende rettighetene.
Offentlige lovutvalg har fått et tydeligere fokus på barns fire grunnleggende rettigheter. For
eksempel er det i forslaget til ny barnelov, foreslått et innledende kapittel, der de fire
grunnleggende prosessrettigheter tydelig er kommet inn.
Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler vurderer forslaget til å være svært relevant for kvalitetsutviklingen i de
respektive utdanningene som utdanner studenter til å jobbe med barn. Undersøkelser gjort at
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter viser at mange barn ikke får fortalt ærlig om det
viktigste, hvilket gjør at hjelpen de mottar blir mindre treffsikker. Dersom pensumlisten ved de
relevante studieretningene også inkluderer kunnskap direkte fra barn, vil fremtidens lærere,
barnevernspedagoger, sosionomer, psykologer og andre få enda flere verktøy og et bredere
kunnskapsgrunnlag med seg som de kan bruke når de skal møte barn i yrkeslivet, og sørge for
at barns grunnleggende prosessrettigheter oppfylles.
UiB har et ansvar for å sikre at studieretningene som tilbys ivaretar menneskerettighetene.
Barns grunnleggende prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon må brukes aktivt i
opplæringen av studenter i relevante studieløp, for å gi studentene god kompetanse på
hvordan følge barns rettigheter i praksis.
Det vil også være aktuelt å gjøre barns grunnleggende prosessrettigheter til en del av
fellesemner på UiB siden alle studenter uavhengig av studieretning, kommer til å møte barn på
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et eller annet tidspunkt i livet sitt, og vil dermed ha nytte av å vite hvordan barn har rett til å bli
møtt av voksne.
Hvorfor barnekonvensjonen er viktig
FNs barnekonvensjon inneholder noen grunnleggende prosessrettigheter som gjelder alle
barn under 18 år. Ved å systematisk lære opp studentene i hvordan å bruke disse rettighetene
i praksis, vil det kunne ha stor betydning i mange barn sine liv. Rettighetene ivaretar barnas
rettssikkerhet, og undersøkelser viser at dersom rettighetene blir fulgt i alle forhold som
berører et barn, beholdes tilliten til de voksne som jobber i tjenestene. Dette vil ikke bare bidra
til at barna får mer tillit til fremtidens fagfolk, men også gi studentene konkrete verktøy de kan
bruke når de kommer ut i jobb, og være sikre på at de følger norsk lov.
Hvorfor kunnskap fra barn er viktig
For at fremtidens studenter som skal jobbe med barn skal være godt rustet til å møte denne
samfunnsgruppen i arbeidet sitt, er det avgjørende at UiB systematisk lærer opp studentene
sine i hva barn selv mener er gode måter å bli møtt på i alle systemer og tjenester som er til
for dem.
Kilder / Vedlegg
• Om barnekonvensjonen
• Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
FORSLAG til resolusjon

Universitetet i Bergen skal bli
et barnerettighetsuniversitet
Ved Universitetet i Bergen utdannes mange studenter som i fremtiden skal jobbe med barn.
Disse studentene må derfor bli utdannet i barns grunnleggende rettigheter etter FNs
barnekonvensjon.
Ved å systematisk lære opp studentene i hvordan å bruke disse rettighetene i praksis, vil det
kunne ha stor betydning i mange barn sine liv. Barns grunnleggende prosessrettigheter etter
FNs barnekonvensjon må brukes aktivt i opplæringen av studenter i relevante studieløp, for
å gi studentene god kompetanse på hvordan følge barns rettigheter i praksis.
Studentparlamentet UiB mener at:
• Universitetet i Bergen skal bli et barnerettighetsuniversitet med vekt på barns
grunnleggende prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon, i alle studieretninger som
utdanner studenter til å jobbe med barn.
• Universitetet i Bergen skal innføre kunnskap direkte fra barn på pensum ved alle
relevante studieretninger.
• Universitetet i Bergen skal gi alle universitetets studenter opplæring i de
barnerettighetene som sier noe om hvordan voksensamfunnet skal møte barn.
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Arbeidsutvalgets innstilling
Vedtas ikke, til fordel for omforent forslag fra Arbeidsutvalget.
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Arbeidsutvalgets begrunnelse
Arbeidsutvalget mener at dette er en svært viktig resolusjon som bør vedtas, men det siste
punktet kan komme noe uheldig ut og kan være vanskelig å gjennomføre i praksis. Allikevel er
prinsippet viktig, og vi har valgt å legge fram et omforent forslag der siste punkt er endret.
Endringen er at vi ønsker at universitetet skal gi muligheten for opplæring til alle studenter,
heller enn at det er et absolutt krav at det skal være en del av utdanningen til alle studenter.
Arbeidsutvalget innstiller på å vedta resolusjonen, med denne endringen.
OMFORENT FORSLAG til resolusjon

Universitetet i Bergen skal bli
et barnerettighetsuniversitet
Ved UiB utdannes mange studenter som i fremtiden skal jobbe med barn. Disse studentene
må derfor bli utdannet i barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.
Ved å systematisk lære opp studentene i hvordan å bruke disse rettighetene i praksis, vil det
kunne ha stor betydning i mange barn sine liv. Barns grunnleggende prosessrettigheter etter
FNs barnekonvensjon må brukes aktivt i opplæringen av studenter i relevante studieløp, for
å gi studentene god kompetanse på hvordan følge barns rettigheter i praksis.
Studentparlamentet UiB mener at:
• Universitetet i Bergen skal bli et barnerettighetsuniversitet med vekt på barns
grunnleggende prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon, i alle studieretninger som
utdanner studenter til å jobbe med barn.
• Universitetet i Bergen skal innføre kunnskap direkte fra barn på pensum ved alle
relevante studieretninger.
• Universitetet i Bergen skal gi alle universitetets studenter muligheter for opplæring i de
barnerettighetene som sier noe om hvordan voksensamfunnet skal møte barn.
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Arbeidsutvalgets innstilling
Omforent forslag fra Arbeidsutvalget vedtas.
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Eventuelt
Vedtaks-, orienterings- eller diskusjonssak

093/21-22

Møtekritikk
Diskusjonssak

Lenke
• Skjema for skriftlig møtekritikk
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