Medlemmer i Parlamentsforsamlingen:
CS-leder Bø, Marlene Kristin Nilssen
SR-leder HH Bø, Ole-Henrik Jahre
PF Bø, Artur Aleksander Czapka
CS-leder Drammen, Mats Guttormsen
PF Drammen, Per Stene
SR-leder HIU Drammen,
CS-leder Kongsberg, Thomas Bergerud*
SR-leder TNM Kongsberg, Marie Lovise
Ulvestad*
CS-leder Notodden, Kristian Hepworth*
PF Notodden,
CS-leder Porsgrunn, Josefine Lamø*
PF Porsgrunn, Helena Maria Schäffer
PF Porsgrunn,
CS-leder Rauland, Ask Butveit Borglund
CS-leder Ringerike, Kristin Broen Falstad
PF Ringerike, Ani Martirosian
CS-leder Vestfold, William Håkestad
SR-leder HS Vestfold, Karoline Lie
PF Vestfold, Lena Fløtterud
PF Vestfold, Bo-Andre Høyer-Pedersen
PF Vestfold, Ida Marie Schjenken*

Dato:
31.10.2018

Parlamentsmøte #2

Telefon:

E-post:
studentdemokratiet@usn.no

Kopi:
Campusstyrene
Administrativt ansatte i SDSN
Rektor HSN, Petter Aasen
Viserektor for utdanning og studiekvalitet,
Halvor Austenå
Studentombud, Cecilie Jurgens
Styreleder i SSN, Lena Fløtterud
Adm.dir i SSN, Hans Erik Stormoen
Studentrepresentanter i universitetsstyret
Kontrollkomitéen

*betinger godkjenning av valgprotkoll
Arbeidsutvalget:
Studentleder, Elin Gravningen
Organisatorisk nestleder, Kim-Andre`w
Hellevammen
Politisk nestleder, Camilla Rønnevik
Velferdsansvarlig, Anna Rún Kristjánsdóttir
Internasjonalt ansvarlig, Thérèse
Verheyleweghen

MØTEINNKALLING
Det kalles herved inn til møte i Parlamentsforsamlingen.
Dato: 31.10.2018
Tid: Onsdag kl. 15.30 (Det serveres mat fra 15.00)
Sted: Rom B2-6 (Færder), Campus Vestfold

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget
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SAKSLISTE
Vedtakssaker
V28/2018

V29/2018:
V30/2018:
V31/2018

Konstituering
Valg av ordstyrer
Valg av bisitter
Godkjenning av innkalling
Valg av protokollfører
Valg av protokollunderskrivere
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Oppmelding av saker til eventuelt
Godkjenning av valgprotokoll
Resolusjon: Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT)
Innsendt resolusjonsforslag fra NITO

Valgsaker
VA11/2018:
VA12/2018:

Valg av Kontrollkomitè
Valg av Valgkomitè

Diskusjoner
D08/2018
D09/2018

Handlingsplan
Budsjett

Orienteringssaker
O17/2018:
O18/2018:
O19/2018:
O20/2018:

Rapport fra Arbeidsutvalget
Rapport fra Campusstyrene
Rapport fra Studentsamskipnaden
Rapport fra Organisasjonsutvalget

Eventuelt
Møteevaluering
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Forslag til dagsorden

Saksnummer Sak
V28/2018

Tid i minutt Tidsramme

Konstituering

10

15:30–15:40

V29/2018:

Godkjenning valgprotokoll

10

15.40–15.50

V30/2018:

Resolusjon: studentenes helse og
trivselundersøkelse

30

15.50–16.20

Pause

10

16.20-16.30

VA11/2018

Valg av kontrollkomité

10

16.30-16.40

VA12/2018

Valg av valgkomité

10

16.40-16.50

D08/2018

Handlingsplan

45

16.50-17.35

Pause

10

17.35-17.45

D09/2018

Budsjett

45

17.45-18.30

V31/2018

Innsendt resolusjonsforslag fra NITO

20

18.30-18.50

O17/2018

Rapport Arbeidsutvalget

5

18.50-18.55

O18/2018

Rapport Campusstyrene

5

19.00-19.05

O19/2018

Rapport styreleder i SSN-styret

5

19.05-19.10

O20/2018

Rapport Organisasjonsutvalget

5

19.10-19.15

Eventuelt
Møteevaluering

Annet:
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KONSTITUERING AV MØTET
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: V28/2018

Saksansvarlig: AU
Tidsramme: 10 min

Innledning:
Før møter i parlamentsforsamlingen kan gjennomføres må parlamentet konstituere seg.
Møteleder(ordstyrer) og bisitter skal lede møtet, og er ansvarlige for hvordan møtet blir
gjennomført, møteleder skal være nøytral.
Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle
mangler eller uklarheter.
Det skal velges to parlamentsrepresentanter og et medlem av kontrollkomiteen til dette.
Det skal gjennomføres opprop av tilstedeværende med møteplikt og innkalling, saksliste
og referat fra forrige møte skal godkjennes.
Gjester og observatører skal annonseres.
Forslag til vedtak:
-

Kine Nossen velges til møteleder
Jill Eirin Undem godkjennes til protokollfører
William Håkestad, Ani Martirosian og ett medlem av kontrollkomiteen velges til
protokollunderskrivere
Politisk nestleder, Jill Eirin Undem og kontrollkomitéen velges som tellekorps
Innkalling godkjennes
Oppmelding av saker til eventuelt
Sakslisten og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer
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PROTOKOLL FRA URNEVALGET FRA HØSTEN 2018
Møtedato: 31.10.2018
Saksnr: V29/2017

Saksansvarlig: Kim
Tidsramme: 5 minutter

Vedlegg i saken 1: Protokoll fra urnevalget. (Protokollen ble offentliggjort på våre websider
12.10-18)
Innledning:
Arbeidsutvalget legger protokollen frem for Parlamentsforsamlingen for innsyn i urnevalget
som ble gjennomført i suppleringsvalget høsten 2018 i henhold til tidligere valg

Forslag til vedtak:
1. Prosess for gjennomføring av urnevalg ved suppleringsvalget høsten 2018 godkjennes.
2. Resultatet av urnevalget tas til orientering.
3. Personer som ble valgt til tiltrer umiddelbart etter vedtak i sak V29/2018.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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RESOLUSJON: STUDENTENES HELSE OG
TRIVSELSUNDERSØKELSE
Møtedato: 31/10-2018
Saksnr.: V/30

Saksansvarlig: Elin
Tidsramme: 45 min

Vedlegg i saken:
SHoT – Nasjonal rapport
SHoT – Samskipnaden i Sørøst-Norge
Bakgrunn:
Studenters helse og velferd er av stor betydning for at de skal ha en god opplevelse av
studietiden sin og gode forutsetninger for å lykkes i studiene sine.
Tidlig i september ble den fire-årige, nasjonale Studenthelse og Trivselsundersøkelsen
(SHoT) lansert. Denne undersøkelsen anses av mange som å være den klart viktigste
undersøkelsen som tar for seg helse og trivsel i høyere utdanning i Norge. Rapporten viser
dystre tall for studentenes psykiske helse, særlig innenfor tema som ensomhet, selvskading og
selvmordstanker, i tillegg til på en rekke andre områder. De dystre tallene gjør seg ikke bare
gjeldende på nasjonalt nivå, men også for studentene spesifikt knyttet til Samskipnaden i
Sørøst- Norge.
Rapporten skaper stor bekymring både hos Studentdemokratiet, Samskipnaden, Universitetet,
samt på de nasjonale arenaene. SHoT-undersøkelsen vises også mye oppmerksomhet i media.
Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig at Studentdemokratiet utvider egen
velferdspolitikk og ser SHoT-undersøkelsen som viktig tematikk som engasjerer studentene.
Det er derfor ansett som både hensiktsmessig og tidsriktig å tydeliggjøre at dette er viktige
tema å jobbe med.
Det bør jobbes for dybdeforståelse av problematikken som kommer frem i SHoT-rapporten.
Dette vil gi Samskipnaden, Universitetet og Studentdemokratiet bedre innsikt i de ulike
problemområdene, bedre forståelse av hvordan problemene oppstår, hvilke faktorer som
spiller inn, og omfang. Dette er svært viktig i forhold til å utvikle og iverksette best mulig
tiltak for å bedre studentvelferden.
Ansvaret for studenthelse og velferd ligger hos mange ulike aktører. Studentvelferd skal ikke
bare oppta Samskipnaden, Universitetet og studentene selv, men også vertskommunene,
fylkeskommunene og de nasjonale politikerne og øvrige må engasjere i dette.
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Ensomhetsproblematikk viser seg i SHoT-undersøkelsen å være et økende problem. Det er
viktig å jobbe med å snu denne trenden.

Forslag til vedtak:

Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:
For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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VALG AV KONTROLLKOMITÉ
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: VA11/2018

Saksansvarlig: Kim-Andre’w
Tidsramme: 10 min

Innledning:
I tråd med Studentdemokratiets valgreglement § 4 punkt 5 skal valg av kontrollkomiteen være
gjennomført i løpet av april.
Det skal velges 1 medlem til kontrollkomiteen og det er parlamentsforsamlingen som skal
gjennomføre valget.
Valget av kontrollkomiteen ble annonsert sammen med urnevalget våren 2018 mandag
05.02.2018 og det var mulig å melde sitt kandidatur via Studentdemokratiets nettsider frem til
og med søndag 18.09.2018.
Det er mulig å melde sitt kandidatur til kontrollkomiteen frem til strek er satt i saken.
Etter votering vil tellekorpset gå gjennom stemmene og annonsere resultatet.
Forslag til vedtak:
XXXX XXXX velges til kontrollkomiteen

Votering:
For:

Mot:

Avholden:
Vedtak:
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VALG AV VALGKOMITEE
Møtedato: 31/10-18

Saksansvarlig: Kim-Andre`w

Saksnr: VA12/2018

Tidsramme: 10 min

Innledning:
I tråd med Studentdemokratiets valgreglement § 4 punkt 5 skal valg av valgkomiteen være
gjennomført i løpet av april.
Det skal velges 6 medlemmer til valgkomiteen og det er parlamentsforsamlingen som skal
gjennomføre valget.
Valget av valgkomiteen ble annonsert sammen med urnevalget våren 2018 mandag
05.02.2018 og det var mulig å melde sitt kandidatur via Studentdemokratiets nettsider frem til
og med Tirsdag 18.09.2018.
Det er mulig å melde sitt kandidatur til valgkomiteen frem til strek er satt i saken.
Kandidatene vil få muligheten til å holde en valgtale på inntil 3 minutter.
Etter votering vil tellekorpset gå gjennom stemmene og annonsere resultatet.
Innkomne kandidatskjemaer ettersendes.
Forslag til vedtak:
XXXX XXXX velges til valgkomiteen
XXXX XXXX velges til valgkomiteen
XXXX XXXX velges til valgkomiteen
XXXX XXXX velges til valgkomiteen
XXXX XXXX velges til valgkomiteen

Votering:
For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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DISKUSJONSSAK: HANDLINGSPLAN 2019
Møtedato: 31.10.2018
Saksnr.: D08/2018

Saksansvarlig: Elin
Tidsramme: 45 min

Vedlegg:
Handlingsplan, vedtatt 2017
Prinsipp-program
En handlingsplan er et dokument som forteller hva vi som organisasjon skal jobbe med og hva
vi skal ha fokus på for det kommende året. En handlingsplan/arbeidsplan er tidsbegrenset. I
vår organisasjon tar den for seg ett år av gangen.
En handlingsplan er en god arena for å tydeliggjøre hvilke politiske saker vi ønsker å
prioritere og hvilke tiltak vi ønsker å jobbe med å få iverksatt på universitetet og lokalmiljøet.
Her er det rom for å få med både realistiske ettårs-mål, og også for å få med noen mer
ambisiøse og langsiktige mål. Begge typer er positive å få med, nettopp fordi dokumentet er et
så verdifullt verktøy når vi kommuniserer politikken vår opp mot universitetet, samskipnaden
og andre aktører.
Strukturmessig er det vanlig at handlingsplanen deles opp i ulike kategorier. Kategoriene
reflekterer gjerne det vi ønsker at skal være organisasjonens fokusområder, deretter kommer
de mer spesifikke punktene vi ønsker å jobbe for innenfor disse. Eksempler på noen typiske
kategorier kan være utdanningskvalitet, læringsmiljø, studentvelferd og så videre.
Siden en handlingsplan er et såpass sentralt og viktig politisk dokument er det også viktig at
den er forankret og bearbeidet godt i organisasjonen. Saken kommer derfor opp som
diskusjonssak i parlamentet slik at hovedlinjene kan diskuteres. Det vil også bli gjennomført
en innspillsrunde, før saken igjen kommer opp til behandling i parlamentet.

Parlamentet står fritt til å diskutere temaet handlingsplan. Noen ting å tenke på kan være
følgende:
1.
2.
3.
4.

Hvilke fokusområder ønsker parlamentet at det legges vekt på?
Hvilke politiske saker ønsker vi å løfte opp?
Hvilke arrangement og kampanjer ønsker vi å engasjere oss i?
Hvordan kan vi sikre god forankring lokalt?

Arbeidsutvalget tar med seg innspill og utarbeider forslag til handlingsplan.
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DISKUSJONSSAK: BUDSJETT 2019
Møtedato: 31.10.2019
Saksnr: D09/2018

Saksansvarlig: Elin
Tidsramme: 45 minutter

Vedlegg i saken 1: Budsjett for 2018
Innledning:
I henhold til “Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, kapittel 5 – økonomi” skal
budsjettet for det kommende kalenderåret behandles på det siste ordinære parlamentsmøtet i
høstsemesteret.
Budsjettpostene fremkommer gjennom regelmessige og felles diskusjoner i organisasjonen.
Disse grupperingene gjør at budsjettet oppfattes som relevant og blir lettere å forstå og lettere
å jobbe med. Eksempler på budsjettposter er: opplæring, profilering, campusstyrer,
parlamentsmøte og f.eks. reisegodtgjørelse.
Budsjett er en finansiell plan for driften av SDSN og skal sikre at vi forvalter ressursene våre
på best mulig måte. Budsjettet henger tett sammen med handlingsplanen og vil gi en oversikt
over kommende aktiviteter og utgifter vedrørende disse. Det er derfor hensiktsmessig å
diskutere innholdet i handlingsplanen opp mot budsjettets innhold.
For at budsjettet skal være forankret er det viktig med diskusjon, derfor tar vi opp budsjettet
som en diskusjonssak på PF 2 hvor alle kan komme med innspill, forslag og ønsker om hvilke
aktiviteter SDSN ønsker å gjennomføre/prioritere før et vedtaksforslag blir presentert på PF3.
Vedlagt ligger budsjett fra i inneværende år. Budsjettet tok utgangspunkt i brukte midler og
erfaringer fra tidligere år, samt tilbakemeldinger fra organisasjonen.
Arbeidsutvalget tar med seg innspill og utarbeider forslag til budsjett.
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INNSENDT RESOLUSJONSFORSLAG: «Finansier utdanningene
riktig»
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: V13/2018

Saksansvarlig: Camilla
Tidsramme: 15

Vedlegg i saken:
Resolusjon – Finansier utdanningene riktig
Innledning:
Vi har fått tilsendt en resolusjon fra NITO-studentene Kongsberg.
Resolusjonen omhandler finansiering av ingeniørutdanning. Det fremkommer blant annet at
«ingeniørutdanning er en av de dyreste å finansiere universiteter, men er allikevel en av de
med minst finansiering fra staten».
På NITO Studentene sitt ledermøte i 2018 ble det vedtatt at NITO Studentene skulle gå ut
med en resolusjon som omhandler at disse studiene skulle bli finansiert riktig.
Resolusjonen sier at ingeniørstudier burde flyttes opp fra kategori E til kategori D, med et
langtidsmål at det flyttes opp til kategori C, sammen med realfag og faglærerutdanning i
musikk, dans og drama. Tanken er at dette skal tas opp i studentdemokratiene i hele landet.
NITO Studentene v/ Paul Knutson kommer til å møte opp som observatør og presentere
saken i møtet.

Arbeidsutvalget innstiller på at resolusjonen vedtas.

Forslag til vedtak:

1. Studentdemokratiet støtter resolusjonen «finansierer utdanningene riktig» fra NITOStudentene.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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RAPPORT ARBEIDSUTVALG
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: O17/2018

Saksansvarlig: AU
Tidsramme: 5 min

Innledning:
Arbeidsutvalget skal ved hvert møte i parlamentsforsamlingen presentere en rapport over
den forrige perioden. En periode regnes som tidsrommet mellom møtene i
Parlamentsforsamlingen
Det åpnes for en kort spørsmålsrundene til rapportene.

Forslag til vedtak:
Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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RAPPORT CAMPUSSTYRENE
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: O18/2018

Saksansvarlig: AU
Tidsramme: 5 min

Innledning:
Campusleder skal ved hvert møte i parlamentsforsamlingen presentere en rapport over
den forrige perioden. En periode regnes som tidsrommet mellom møtene i
Parlamentsforsamlingen
Det åpnes for en kort spørsmålsrundene til rapportene.

Forslag til vedtak:
Rapport fra campusstyrene tas til orientering.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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RAPPORT STYRELEDER I SSN-STYRET
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: O19/2018

Saksansvarlig: AU
Tidsramme: 5 min

Innledning:
Etter ønske fra tidligere Parlament legges det frem rapport fra styreleder i SSN-styret.
I dette møte legges denne frem muntlig.
Det åpnes for en kort spørsmålsrundene til rapporten.

Forslag til vedtak:
Rapport fra styreleder i SSN-styret tas til orientering.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:
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RAPPORT ORGANISASJONSUTVALGET
Møtedato: 31/10-18
Saksnr: O20/2018

Saksansvarlig: AU
Tidsramme: 5 min

Innledning:
I mandat til organisasjonsutvalget, vedtatt 26/09-18, står det at organisasjonsutvalget skal
levere både skriftlig og mulig rapport til parlamentsmøte 2.
Vedlagt ligger rapport fra organisasjonsutvalget.
Forslag til vedtak:
Rapport fra styreleder i SSN-styret tas til orientering.

Votering:

For:

Mot:

Avholden:

Vedtak:

Eventuelt
Møteevaluering
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