
Referat fra 2. møte i studentparlamentet – 05.02.2022 
 

 

Tid: 5. februar kl. 10:00-15:00 

Sted: Oslo/Digitalt 

Tilstede: Vår Eline Nilsen, Cassandra Brown, Markus Dahr Berg, Enea Skaug, Eilif Finnseth, 

Anders Røed, Anne Vierdal, Ida Kallevik (ankom kl. 11:43) 

Andre: Susanne Sævdal Bere 

Meldt frafall: Morten Ødegård Tomte 

 

Saksliste: 

SP 09/22 Godkjenninger 

SP 10/22 Orienteringer 

SP 11/22 Søknad fra IKF om hyttetur (V) 

SP 12/22 Søknad fra SR Staffeldtsgate om støtte til valentinsdagen (V) 

SP 13/22 Kommunikasjonskomite (V) 

SP 14/22 Representanter til NSO sitt landsmøte (V) 

SP 15/22 Resolusjon til høgskolestyret (V) 

SP 16/22 Resolusjon til høgskolestyret (D) 

SP 17/22 Søknad om midler til organisasjonskurs (V) 

SP 18/22 Sosialt 

SP 19/22 Eventuelt og møtekritikk 

 

 



SP 09/22 - Godkjenninger (V) 
 
Forslag til vedtak: 

1. Susanne velges til referent 

2. Susanne velges til ordstyrer 

3. Vår Eline velges til møteleder 

4. Innkalling og Saksliste godkjennes 

5. Referat fra forrige SP-møte godkjennes 

6. Saker meldes opp til eventuelt 

 

Vedtak: 

64.1 Susanne velges til Referent 

64.1 – Susanne velges til ordstyrer 

64.2 – Vår Eline velges til møteleder 

64.3 – Innkalling og saksliste godkjennes 

64.4 – Referat fra forrige møte godkjennes 

64.5 – Saker meldes opp til eventuelt: 

• Shot-undersøkelsen 

• NSO og midler 

• Vintersamling SAIH 

• Orientering om resolusjon 

• Søknad fra IKF om støtte til hyttetur 

 

SP 10/22 – Orienteringer (O) 
 

1. Høgskolestyret  

Markus kom med en oppfordring til SP på vegne av høgskolestyret om at SP har lov til 

å «kose seg litt» og bruke penger på å bygge opp det sosiale igjen.  

 

2. LMU 

Enea informerte om at på forrige LMU-møtet snakket de litt om læringsmiljøet, 

forslag til studentaktiviteter og SHoT undersøkelsen.  



 

3. LOKUT  

Prorektor for utdanning skal sette ned arbeidsgruppe for digital undervisning 

4. FOU-utvalg  

 

5. Utdanningsutvalget  

 

6. Klagenemnda  

 

7. Studentrådene 

Markus orienterte kort om studentrådet i Staffeldtsgate og organisasjonskonsulent 

informerte om de andre studentrådene. Ut ifra det studentrådene har fortalt virker 

det som de har en del planer om arrangement for vårsemesteret. De har også levert 

inn årsrapport til organisasjonskonsulent der det ble synlig at det i praksis er 

mangelfull rapportering innad i studentrådene, spesielt når det gjelder budsjett og 

regnskap. Leder for SP har planer om å lage et forslag til vedtekter som 

studentrådene kan bruke som utgangspunkt.   

 

8. Hilsen fra SKN  

Eilif fikk noen hyggelige tilbakemeldinger fra SKN angående resolusjonen 

«verdidokumentet og misnøyen blant studenter». SKN takker for at 

studentparlamentet taler SKNs, studenter og ansattes sak, og synes SP er modige 

som tar tak i saken. De synes også det er modig gjort at det var representanter i SP 

som stemte mot den helhetlige resolusjonen. De understreker at det er viktig at 

mangfold blir akseptert. SKN har en facebook gruppe «SKN regnbueakademiet» hvor 

man kan følge de. Leder av SKN ønsker også tilbakemelding fra studenter.  

 

9. Politisk nestleder har hatt en samtale med NLA administrasjonen angående tydelig 

kommunikasjon med studenter. De ønsker å tydeliggjøre vedtaket til NOKUT fra 

desember, da det har eksistert noen misforståelser rundt dette vedtaket.  

 

10. Orientering om bruk av midler 



Etter godkjenning fra AU har Vår fått dekket togbillett fra Sandvika til Bergen i 

sammenheng med møte i høyskolestyret. Dette er budsjettert under «andre 

reiseutgifter».  

 

11. Orientering om resolusjonen  

Leder understreket viktigheten av at SP som helhet samkjører hva man sier i media 

på vegne av SP. AU ønsker at man gir beskjed til Vår om man har blitt kontaktet av 

medier, og at man sier litt om hva man har tenkt å si under intervjuet. Det er viktig at 

man presiserer hvilken rolle man uttaler seg i, om det for eksempel er en privat 

mening man har som student, eller om det er på vegne av sitt verv i SP.  Man trenger 

ikke å svare på alle spørsmål som journalisten stiller og man bør be om sitatsjekk. Om 

man er usikker, så kan man sende den til AU.  Man kan også be journalisten om å 

ringe opp om en time, og så kontakte NSO som kan gi tips.  

 

SP 11/22 - Søknad fra IKF om støtte til hyttetur 
 

Studenttillitsvalgte for 2. års studenter IKF søker om kr 4000 til å gjennomføre en hyttetur 

for 

klassen 18.-20. mars. Det ønskes å leie 2 rom, med totalt 12 sengeplasser, på Sammen 

Hytten, Furedalen Alpin. Dette koster til sammen kr 2000. Det ønskes også å kjøpe inn 

fellesmiddag til en av kveldene til kr 2000. 

 

På grunn av tilknytning til IKF er SP-representanter Vår Eline Nilsen, Enea Skaug og Cassandra 

inhabile i denne saken. På møtet ble det derfor for få representanter til å være 

vedtaksdyktige, så representant Morten Tomte ble midlertidig med i møtet for å stemme 

over vedtaket.  

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

 Vi ønsker å gi 4000kr i midler til IKF for å dra på hyttetur som vil styrke klassemiljø. For å få 

midlene utbetalt kreves det dokumentasjon/kvittering på at det er brukt på hytten og mat 

slik søknaden sier. SP gir ikke midler til bruk av alkohol eller andre ulovlige rusmidler.  



 

Vedtak: 

4000 kr blir bevilget til IKF for å dra på hyttetur som vil styrke klassemiljø. For å få midlene 

utbetalt kreves det dokumentasjon/kvittering på at det er brukt på hytten og mat slik 

søknaden sier. SP gir ikke midler til bruk av alkohol eller andre ulovlige rusmidler 

 

SP 12/22 - Søknad om støtte til Valentinsdagen  
 

Studentrådet i Staffeldtsgate søker om 1500 kr i midler for å arrangere feiring av 

valentinsdagen i Campus Staffeldtsgate. SP ønsker at om dette blir vedtatt, promoterer SR 

Staffeldtsgate SP ved å vise til at feiringen er sponset av SP.  

Markus Dahr Berg er inhabil i denne saken på grunn av sin rolle som studentrådsleder i 

Staffeldtsgate.  

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Vi ønsker å gi 1500kr til SR Oslo for bruk av diverse ting på arrangementet på 

Valentinsdagen. For å få utbetalt midlene kreves dokumentasjon/kvittering på at det er 

brukt på relevante ting. SP gir ikke midler til bruk av alkohol eller andre ulovlige rusmidler.  

 

Vedtak: 

Det blir innvilget 1500 kr til SR Oslo for bruk av diverse ting på arrangementet på 

Valentinsdagen. For å få utbetalt midlene kreves dokumentasjon/kvittering på at det er brukt 

på relevante ting. SP gir ikke midler til bruk av alkohol eller andre ulovlige rusmidler.  

 

 

SP 13/22 – Kommunikasjonskomité  
 



Etter vedtak fra SP-møte 7-8. januar har SP besluttet å opprette en kommunikasjonskomité, 

som skal ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av promotering til 

studentparlamentsvalget. Kommunkasjonsansvarlig ønsker helst minst to stykker til å bli 

med i komiteen. Kommunikasjonskomité lager en tidsplan om når man skal lage 

promoteringsmateriale og ha stand.  

 

Vedtak: 

Enea Skaug og Cassandra Brown blir valgt inn i kommunikasjonskomiteen.  

 

 

SP 14/22 - Representanter til NSO sitt landsmøte  
 

Norsk studentorganisasjon har årlig landsmøte som studentparlamentet er invitert til. I 2022 

vil landsmøtet foregå 21-25. april i Tønsberg på Quality Hotell. Om alt går etter planen 

kommer det til å være fysisk oppmøte.  Studentparlamentet kan sende tre representanter, 

og velge en vararepresentant. Under landsmøtet stemmer man over resolusjoner, velger 

nytt NSO styre og man kan sende inn resolusjoner i forveien. Det er litt arbeid og sakspapirer 

i forkant som man må sette seg inn i.   

Vår lager gruppechat for å planlegge reisen til landsmøtet når datoen nærmer seg.  

 

Vedtak: 

Anne Vierdal, Markus Dahr Berg og Vår Eline Nilsen blir valgt som representanter til NSO 

landsmøtet. Eilif blir ikke-møtende vararepresentant.  

 

SP 16/22 Resolusjon til høgskolestyret (D) 
 

Det er et ønske fra studentrepresentantene i høgskolestyret at SP diskuterer hva konkret 

som SP ønsker at høgskolestyret skal gjøre med resolusjonen, dersom SP vedtar at 

resolusjonen skal videreformidles i høgskolestyret.  



 

Det oppstod noen uenigheter innad i SP om hva man skal vektlegge er viktig til 

høgskolestyret.  

Noen av representantene ønsker at høgskolestyret skal gi et direkte svar på hva de kan gjøre 

for å forbedre miljøet på NLA for blant annet LHBT+, og hva de kan gjøre for å anerkjenne 

SKN (Skeivt Kristent Nettverk). Det hadde også vært fint om man kunne fått innspill fra 

høgskolestyret om veien videre.  

I all hovedsak ønsker studentparlamentet en respons fra høgskolestyret når det gjelder 

spesielt punkt 1 og punkt 8 i resolusjonen «Verdidokumentet og misnøyen blant studenter». 

Det ble også en diskusjon om noen fra politisk komité burde presentere saken for 

høgskolestyret, og hvem som skal være ansvarlig for å representere synspunktene til 

studentparlamentet.   

 

 

SP 15/22 Resolusjon til høgskolestyret (V) 

 

Studentparlamentet må vedta om de ønsker at resolusjonen «Verdidokumentet & misnøyen 

blant studenter og ansatte» skal tas opp i høgskolestyret som en sak.  

 

Forslag til vedtak: 

Forslag 1: Eilif skal fremme Resolusjon Verdidokumentet & Misnøye frem for Høgskolestyret 

og presentere den i sin helhet. Det skal legges vekt på Punkt 1 & 8 i resolusjonen, og bes om 

direkte respons på dette. Vi ønsker at dette blir tatt opp i Høgskolestyret som en sak der 

Studentparlamentet, og andre Studentdemokratiske organer kan få tilgang på svaret fra 

skolen. Vi ønsker at Høgskolestyret skal samtidig som respons på dette føle seg orientert på 

en viktig sak fra Studentparlamentet. 

Forslag 2: Studentparlamentet ber høgskolestyret ta stilling til resolusjonen ved å besvare en 

respons til punktene. Det er ønskelig at Eilif fra Studentparlamentets politiske komite er med 



på styremøtet kun når resolusjonen tas opp for å kunne besvare spørsmål og være til hjelp 

der studentrepresentantene i styret ikke kan besvare eventuelle spørsmål. 

 

Vedtak: 

Studentparlamentet ber høgskolestyret ta stilling til resolusjonen ved å besvare en respons til 

punktene. Det er ønskelig at Eilif fra Studentparlamentets politiske komite er med på 

styremøtet kun når resolusjonen tas opp for å kunne besvare spørsmål og være til hjelp der 

studentrepresentantene i styret ikke kan besvare eventuelle spørsmål. 

 

 

SP 17/22 - Søknad om å dekke semesteravgift for ORG101  

 

En av SPs representanter har søkt om midler til a kunne ta 

Organisasjonskurset (ORG101) på NLA Høgskolen som blir gjennomført i år. 

Etter anbefaling fra AU behandles ikke søknaden i seg selv, men det drøftes om SP skal vedta 

AU sitt vedtaksforslag i sin helhet. På denne måten så blir søknaden til Anne Vierdal godkjent 

om vedtaksforslaget blir vedtatt.  

 

Som innsender av denne søknaden, så er Anne Vierdal inhabil i denne saken.  

 

Arbeidsutvalgets innstilling: 

Studenter som har hatt tillitsverv ved NLA Høgskolen 2020/2021 kan mot dokumentasjon fa 

dekket studieavgiften til studentskipnaden (Sammen, SiO, SiA = skipnadene vi har campus 

på) for å kunne delta på ORG101 kurset på NLA i år. Krav for å få dette dekket er 

dokumentasjon på at man fullfører kurset, kan fremlegge kvittering på at en har betalt 

nødvendig avgift. Søknader går til Studentparlamentet – kontakt Organisatorisk nestleder. 

Søknadsfrist vil være to uker for første undervisning 10. Mars 2022. 

 

Vedtak: 



Arbeidsutvalgets innstilling vedtas 

 
 

 

SP 19/22 - Eventuelt og møtekritikk 
 

19.1 SHoT undersøkelsen: 

Organisasjonskonsulent informerte om at SHoT undersøkelsen blir publisert i februar, og 

spør om SP ønsker å promotere denne undersøkelsen og eventuelt tilby noen premier for at 

flere skal ta undersøkelsen på blant NLA studenter.  

Forslag som kom inn, er: 

• Alle som deltar i SHoT undersøkelsen kan få et gratis måltid i kantina 

• SP kan ha en stand der man både promoterer SP, men også SHoT undersøkelsen. For 

eksempel så kan man ha et banner der det står «svar på SHoT-undersøkelsen». Man kan 

tilby gratis mat (typ. Baguette) til de som fremlegger bevis på at de har svart på 

undersøkelsen. Dette er noe man muligens kan samkjøre med NLA admin. og 

studentrådene.  

• I forhold til campus Gimlekollen er det klokest å promotere der på torsdager 

 

19.2 Midler fra NSO/LNU: 

Organisasjonskonsulent informerte om en forespørsel fra NSO angående å søke midler fra 

LNU fond. NSO ønsker å søke midler fra LNU, og i den sammenheng så kan 

studentparlamentet få utdelt midler som medlemsorganisasjon i NSO. De ønsker bekreftelse 

fra, og informasjon om studentparlamentet.   Et forslag til hva man kan bruke slike midler på 

er å arrangere et ball for alle studenter på NLA, hvor man kan distribuere midlene til 

studentrådene som kan stå for planleggingen i samråd med studentparlamentet. Dette kan 

fungere som et avsluttende arrangement før sommerferie.  

Studentparlamentet ble enige om å delta i denne søknaden fra NSO. Organisasjonskonsulent 

og leder fyller ut informasjon som blir sendt til NSO.  



 

19.2 Vintersamling SAIH 

Studentparlamentet, som medlem av SAIH, er invitert til å sende noen representanter til 

SAIHs vintersamling. SPs medlemmer ble spurt om de var noen som ønsker å delta, men det 

var ingen som ønsket. Vår kan lage et innlegg om dette på facebook-gruppa til SP.  

 

19.3 Oppfordring fra kommunikasjonsansvarlig 

Det hadde vært fint om andre studentparlamentsmedlemmer kunne vlogge fra SPs 

instagramkonto neste SP-møte. Leder kan for eksempel vlogge fra sin dag. 

 

19.4 Møteros og kritikk 

• Det har vært et fint møte 

• Forbedringer som kan bli gjort er i forhold til sakslisten. Kunne vært en bedre rekkefølge i 

sakslisten 

• AU kan bli flinkere til å beregne hvor mye tid sp-møtet kommer til å ta. 

• Organisasjonskonsulent kan bli flinkere til å ordne tilgang til campuset, og sørge for at 

man har kode til låne-nøkkelkortet.  

 

 

 


