Referat fra 4. Møte i Studentparlamentet
Tid: 2. April 2022, kl. 11:00-16:30
Sted: NLA Staffeldtsgate

Tilstede:
-

Fra SP: Cassandra Brown, Markus Dahr Berg, Ander Røed, Anne Vierdal, Vår Eline Nilsen,
Eilif Finnseth, Ida Kallevik, Enea Skaug

-

Andre deltakere: Organisasjonskonsulent Susanne Sævdal Bere (referent)

Ikke tilstede:
-

Morten Ødegard Tomte

Saksliste
SP 29/22 Godkjenninger
SP 30/22 Orienteringer
SP 31/22 Reglement for søkbare midler (V)
SP 32/22 Svar på resolusjon fra Høgskolestyret
SP 33/22 Resolusjon innsendt av Eilif (IKKE Politisk komite) (V)
SP 34/22 Søknad om midler fra Fadderstyret i Oslo (V)
SP 35/22 Søknad om midler fra SR Oslo
SP 36/22 Eventuelt og møtekritikk / møteros

SP 29/22 Godkjenninger
Forslag til vedtak:
29.1 - Susanne velges til referent
29.2 - Susanne velges til ordstyrer
29.3 - Vår Eline velges til møteleder
29.4 - Innkalling og Saksliste godkjennes
29.5 - Referat fra forrige SP-møte godkjennes
29.6 - Saker meldes opp til eventuelt

Vedtak:
29.1 Susanne velges til Referent
29.2 – Susanne velges til ordstyrer
29.3 – Vår Eline velges til møteleder
29.4 – Innkalling og saksliste godkjennes
29.5 – Referat fra forrige møte godkjennes
29.6 – Saker meldes opp til eventuelt:
•

Orientering om Studentrådets SHoT- undersøkelse event

•

Orientering om høyskolestyrets generalforsamling

•

Finne vara til utdanningsutvalgsmøte

•

Arbeidsutvalget orienterer om fysisk møte

•

Orientering fra rektor om Ukraina studenter

•

Susanne tar ferie

SP 30/22 Orienteringer
1. Høgskolestyret
Studentrådet har fått et tilsvar til resolusjon om verdidokumentet som Markus orienterer
om på møtet

2. LOKUT
Det jobbes med kvalitetsarbeidet ved NLA høgskolen, som skal behandles på ekstraordinært
møte i midten av april.

3. LMU
Under møtet ble det gjennomgang av kvalitetsrapporten. I tillegg tok SP-representant Enea
opp saken angående lik planlegging av undervisning på alle campuser ved NLA.

4. FOU
5. Utdanningsutvalget
6. Klagenemnda

7. Studentrådene
Organisatorisk nestleder orienterte angående aktivitet i studentrådene. Det er planlagt et
sosialt arrangement i regi av Sandviken og Breistein. Kommunikasjonsansvarlig var på stand i
Kristiansand, og observerte et godt studentmiljø i campus Gimlekollen. Hun ble invitert til å
se kamp med Gimlekollens fotballag. I SR Oslo planlegges det en del arrangementer etter
påsken.

8. Studentparlamentsvalget
Kommunikasjonsansvarlig og organisasjonskonsulent orienterte om hvordan SPs valgperiode
har gått. Valget ble avsluttet fredag 1. april. Kommunikasjonansvarlig takket SP for god
innsats. Det ble til slutt 13 kandidater til studentparlamentet, som vil si at alle blir med i det
nye SP, med 1 møtende vara. Kandidatene består av 4 stykker fra Sandviken, 6 fra
Staffeldtsgate, 3 fra Gimlekollen, og dessverre ingen fra Breistein.

For å promotere SP mer på Breistein ble det forslått at SP er til stede ved åpningsdagen på
høstsemesteret, og at det nye SP holder et suppleringsvalg for å få inn flere vara.
Det ble talt opp totalt 296 stemmer, som vil si ca. 10% valg oppslutning.
Det ble også tatt en runde på hvordan SP medlemmer har opplevd det å stå på stand under
valgperioden. De fleste understrekte at det var gøy, og enkelt å prate med studentene. De
har generelt vært imøtekommende, og det var stas at de man rekrutterte på stand stilte til
valget. Det hjalp med gratis kaffe og mat for å få folk bort til standen. Til neste gang bør man
få beskjed om tidspunkt for stand litt bedre tid i forveien.

Kommunikasjonsansvarlig og organisasjonskonsulent har organisert valget litt i bakgrunnen,
og jobbet en del med promotering og organisering av stand. Det ble orientert fra
kommunikasjonsansvarlig at det har vært et godt engasjement på Instagram, og at
nåværende har SP en Instagram-konkurranse med premier. Det var positivt at SP fikk til å
poste en video med SP medlemmer.

Det nye studentparlamentet er:
Sandviken:
-

Madhu Bilas Neupane

-

Vår Eline Nilsen

-

Nikolai Nilsen Bjerke

-

Abednego Akwasi Asante Asiedu

Staffeldtsgate:
-

Celia Kathrine Engesæth

-

Ane Wetteland Braut

-

Espen Bjørndal

-

Synnøve Johnsen Åslid

-

Malin Måøy

Gimlekollen:
-

Jahanzaib Safdar

-

Helene Meek Lindås

-

Natali Lien

Fast møtende vara blir Kristine lande (Staffeldtsgate)

9. Orientering om SHoT undersøkelsen
Studentrådsleder i Oslo orienterte om SHoT-undersøkelse-arrangementet de arrangerte. Det
ble positivt mottatt blant studenter og var ganske populært. Det resulterte i 80 nye følgere
til SPs Instagram og SR Oslos Instagram konto.

10. Arbeidsutvalgets fysiske møte
Arbeidsutvalget orienterte om deres fysiske møte i mars der overlapp med nytt AU ble
planlagt. Under dette møtet ble det også gjennomgått SPs vedtekter og AU reglement, med
bemerkninger til neste SP. Det ble også notert hva som er viktig for det nye SP å vite.

11. Orientering om Ukraina studenter
Politisk nestleder har pratet med rektor og studiesjef angående inntak av ukrainske
studenter. I Norge er det ca. 1000 plasser som blir opprettet øremerket ukrainske studenter.
Politisk nestleder ønsket å vite NLAs planer i forhold til dette, hvor NLA ledelsen sier de er
foreberedt på å fylle relevante utdanninger. En utfordring ved NLA er at mange av
utdanningene foregår på norsk. Det ble enighet om at SP er i dialog med NLA Høgskolen
angående denne saken, og at ved inntak skal SP ta ekstra godt vare på flyktningene.

SP 31/22 Reglement for søkbaremidler (V)
Studentparlamentet gikk igjennom AUs utkast for reglement for søkbare aktivitetsmidler, og
utarbeidet en endelig versjon som ligger vedlagt i referatet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SP 32/22 Svar på resolusjon fra Høgskolestyret
Organisatorisk nestleder og SPs representant i NLAs høgskolestyre orienterte om
høgskolestyrets tilsvar til SPs resolusjon «verdidokumentet og misnøyen blant studenter»
Det er ønskelig fra SP at tilsvaret blir publisert spnla.no.

SP 33/22 Resolusjon innsendt av Eilif (V)
Etter samtale med NLA ledelsen, og med utgangspunkt I tilbakemelding fra AU har politisk
nestleder Eilif Finnseth skrive en resolusjon angående ukrainske flyktninger. I denne
resolusjonen blir det foreslått at det blir gitt kr 6000 hver til tre hjelpeorganisasjoner som
arbeider med å beskytte og hjelpe ukrainske flyktninger. Disse vil bli donert fra de ekstra
midlene studentparlamentet har til overs, og som ikke inngår i vedtatt budsjett.

Vedtak: Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.
Kr 6000 vil bli donert til Flyktninghjelpen
Kr 6000 vil bli donert til Kirkens Nødhjelp
Kr 6000 vil bli donert til Røde Kors

SP 34/22 Søknad om midler fra Fadderstyret i Oslo (V)
Fadderstyret i Oslo søker om kr 30 000 i økonomisk støtte fra Studentparlamentet til
gjennomføring av fadderuken ved NLA campus Oslo. SP ønsker å gi kommentar på at ved
vedtak så ønskes det et mer fullstendig budsjett og at det blir sendt en tidsplan i forkant av
fadderuken. I tillegg oppfordres det at fadderstyret også søker midler fra andre steder slik
som NSO, der studentrådet kan søke på vegne av fadderstyret. Det ble også diskutert at man
bør tydeliggjøre ovenfor studentrådene at det er de som innvilger midler til fadderstyrene.

Forslag til vedtak: Søknaden blir vedtatt, med ønske om at faddere promoter
Studentparlamentet. SP ønsker fullstendig budsjett og plan for gjennomføring tilsendt i
forkant, og en rapport tilsendt I etterkant av fadderuken.

Vedtak: Søknaden blir vedtatt, med ønske om at faddere promoter studentparlamentet. SP
ønsker fullstendig budsjett og plan for gjennomføring tilsendt i forkant, og en rapport tilsendt
I etterkant av fadderuken.

SP 35/22 Søknad om midler fra SR Oslo
Studentrådet i Staffeldtsgate søkte kr 6000 fra studentparlamentet for å arrangere
påskefeiring på campus i Oslo. De ønsker å bruke midlene på å dekorere og sette ut
sjokolade, pynt og andre godsaker på NLA campuset. 4000 kr vil gå til pynt og godsaker,
mens kr 2000 vil gå til innkjøp av påskekostymer som de skal bruke i sammenheng med en
fotovegg.
SP ønsker at de blir promotert under dette arrangementet, med for eksempel en SP roll opp
ved fotoveggen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SP 36/22 Eventuelt og møtekritikk / møteros
36.1 Orientering om høyskolestyrets generalforsamling
SP høyskolestyrerepresentanter ønsker at de deltar på høgskolestyretmøtet før sommeren,
og at de nye representantene deltar som tilskuere for få opplæring og se dynamikken til
høgskolestyretmøtet. Høgskolestyret stiller seg positivt til dette.
Som løsning på denne saken, ble det foreslått fra SP at man først finner ut om hvordan
godtgjørelse i så fall vil foregå. Deretter ta saken opp igjen på konstitueringsmøtet.

36.2 Vara til utdanningsutvalget
Anne kan ikke delta på nærmeste utdanningsutvalgmøte, og det er ønskelig at SP velger ny
vara.

Forslag til vedtak: Markus blir vara i utdanningsutvalget

Vedtak: Enstemmig vedtatt ved akklamasjon at Markus blir vara.

36.3 Møtekritikk/ros
•

Det ble gitt applaus til leder, og gitt takk til AU for godt arbeid

•

Skryt for at man er ferdig før tida på møtet

•

Vært flinke med søknadene

•

God forberedelse til møtet

•

God mengde pauser

.

Reglement for tildeling av aktivitetsmidler
Vedtatt 2. April 2022

§ Formål

Aktivitetsmidler gjennom studentdemokratiet er et tiltak for å stimulere til faglig og sosial
studentaktivitet ved NLA Høgskolen. Aktivitetsstøtten skal bidra til en bredde i aktiviteter
og arrangementer for studentene.

§ Hva kan få støtte og hvem kan søke
Hvem kan søke:
Studenter, studentorganisasjoner og studentråd tilknyttet NLA Høgskolen kan søke om
aktivitetsmidler fra Studentparlamentet.
Hva kan få støtte:
● Arrangementer som har en start og sluttdato, prosjekter som har en tidsplan/som
er tilstrekkelig planlagt
● Prosjektet skal være rettet mot og involvere studenter.
● Prosjekter med alkoholservering kan få støtte, men direkte støtte eller
kryssfinansiering av alkohol tillates ikke.
● Organisering av konferanser, arrangementer og andre initiativ på NLA rettet mot
studenter

● Midlene skal brukes i den kommunen studenten sogner til om ikke annet er
avtalt.

Hva kan ikke få støtte:
● Lønn/honorar
● Alkohol eller andre rusmidler
§ Retningslinjer for søknad
Søknadstekst
●
●
●
●
●
●

Søknaden må inneholde:
- Beskrivelse av prosjektets formål og målgruppe
- Budsjett
- Tidslinje for prosjekt og tidsfrister
- Sted for arrangementet
I søknadsteksten skal det tydeliggjøres hvem kontaktpersonen er, med fullt navn,
epost adresse og telefonnummer
● Søknader skal leveres senest to uker i forkant av nærmeste
Studentparlamentsmøte, og i god tid før arrangementet finner sted.

Økonomi
● Det må vises til et budsjett for arrangementet i søknaden
● Studentaktiviteten må føre regnskap. Kvitteringer må legges ved bilagsskjema
ved prosjektet/arrangementets ende.
● Prosjektet må ha et eget kontonummer, der det blir spesifisert i søknaden hvem
den tilhører (midler blir ikke utbetalt til privat konto).
● Privat overføring, vipps og uttak fra bank kan ikke bli tilbakebetalt uten saklig
grunn eller kvittering knyttet til behovet.
● Studentparlamentet støtter ikke bygging av egenkapital.
● Studentparlamentet støtter ikke midler til alkohol eller andre rusmidler.
● Overskudd skal betales tilbake til SP.
● Bevilgningene blir ikke utbetalt kontant. Man må sende faktura eller levere
utleggsbilag med originalkvitteringer til Studentparlamentet ved
organisasjonskonsulent eller organisatorisk nestleder

§ Driftsmidler
● SP sender inn budsjett senest 1. November som krever følgende retningslinjer
● Driftsmidler må søkes om innen 1. September, og søknaden må søke for både
høst og vårsemesteret.
● Driftsmidler må søkes om hvert år.
● Du kan klage på søknaden senest 1. Oktober, dette vil gi muligheten til
innsending og vurdering av tildelte midler.
Ved anke forventer det redgjøresle på poster Studentparlamente mente ikke var
tilstrekkelig, og at søknaden endres. Om man skal anke må en en person
representere søknaden til studentparlamentet.
● Ubrukte driftsmidler skal tilbakebetales innen 12 måneder etter utbetaling
● Lag/foreninger som kun søker om driftsstøtte legger ved utfyllende søknad og
medlemsliste

§ Særegent for studentrådene
● Studentråd trenger ikke å søke om driftsmidler årlig
● Studentråd skal gjøre rede for hvor mye egenkapital de har innen 1. September
Studentrådene vil kunne søke om mere driftsmidler en før ved ønske.
● Studentrådene kan få reduserte driftsmidler om Studentparlamentet mener de
ikke har behov for tidligere tildelt summ.
Studentrådene trenger ikke å tilbakebetale overskuddet sitt.
Om nedjustering av Driftsmidler skal SP varsle om dette innen 1. Oktober slik at
det kan Ankes innen 1. November dette krever:
Et reelt budsjett for midlene
● Et studenter råd som er representert av skolens majoritet
En handlingsplan for driften til Studentrådet
● Det må vises til kunskap om sin Egenkapital, vedtektene og Reglementene til SP

§ Behandling av klagesak ved avslag
● Om en part ønsker å sende inn en klagesak, skal dette gjøres skriftlig til
Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU) . Dette skal skje senest dagen før
sakspapirene til førstkommende studentparlamentsmøte sendes ut.
● AU skal deretter gå gjennom saken

● Når saken skal behandles på Studentparlamentetsmøtet, fremmes den på en
nøytral måte av AU.
● Au informerer deretter utfallet til foreningen som har stilt klagen
● Habilitet for studentparlamentsrepresentantene behandles jfr. habilitetspunkt i
Studentparlamentets vedtekter.
● Enkeltpersoner, lag eller forening som har sendt inn klagesak vil kunne uttale seg
om saken skriftlig eller muntlig på studentparlamentsmøtet.

§ Ved prosjektets slutt
● Studentparlamentet ønsker en kort rapport om bruk av midler, og engasjement
fra studentene.
● Om kriterier ikke har blitt fulgt vil studentparlamentet be om midlene tilbakebetalt.

Bergen, 17.3.22
Svar til Studentparlamentet fra styret ved NLA Høgskolen
Vi viser til brev fra Studentparlamentet med tittelen «Verdidokumentet & misnøyen blant
studenter og ansatte». Dokumentet inneholder et fremlegg til styret ved NLA Høgskolen i åtte
punkter. Saken ble diskutert i styremøtet for NLA Høgskolen 9. mars 2022. Nedenfor gis
tilbakemeldinger på de åtte punktene i fremlegget.
Innledning
Brevet viser at Studentparlamentet er opptatt av at NLA Høgskolen skal ha et trygt og godt
studiemiljø der alle respekteres og tas vare på. Det er et ønske styret deler fullt ut. Styret vil
gjerne samarbeide med Studentparlamentet om dette formålet via studentrepresentantene i
styret. For øvrig oppfordres Studentparlamentet til aktiv og god dialog med skolens ledelse ved
rektor. Vårt inntrykk er at dette samarbeidet fungerer godt.
Kommentarer til de åtte punktene i fremlegget
1. Fremlegg: NLA Høgskolen skal fjerne følgende setning i verdidokumentet: «Ekteskapet
mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende
norm i samlivsetikken.»
Kommentar: NLA Høgskolens styre har nylig landet et langvarig arbeid med å revidere og
forkorte skolens verdidokument. Dette arbeidet ble gjennomført i flere faser, over flere år, og
alle grupper ved skolen fikk anledning til å komme med innspill, også studentene. Det er ikke
hensiktsmessig å åpne for endringer så kort tid etter revisjonen. Selv om verdidokumentet ligger
fast i en tid fremover, vil styret på jevnlig basis diskutere strategiene og verdigrunnlaget for
virksomheten.
2. Fremlegg: NLA Høgskolen skal ha dialog med avdelingsledere om følgende setning er
nødvendig i verdidokumentet: «Ansatte ved NLA Høgskolen vil på dette grunnlaget
arbeide i et fellesskap hvor de i konstruktivt samvirke realiserer høgskolens formål, i
lojalitet mot høgskolens grunnlag.»
Kommentar: Denne setningen i verdidokumentet er viktig. NLA Høgskolen er en privat
høgskole med et eget særpreg. Skolens eksistensberettigelse er knyttet til dette særpreget. Vi
skal fremme danning og dyktiggjøre mennesker til tjeneste, med basis i en kristen forståelse av
natur, menneske, kultur og samfunn (se formålsparagrafen, § 6, i vedtektene). Skal dette
formålet realiseres, er det helt avgjørende at vi lykkes med å rekruttere ansatte som har sans for
særpreget. Lojalitet mot høgskolens grunnlag innebærer ikke at man må være enig i alt som står
i grunnlagsdokumentene. Mange ansatte brenner for formålet, men er ikke helt enige i alt som
står i grunnlagsdokumentene. Lojalitet innebærer en aksept og respekt for at
grunnlagsdokumentene er gjeldende basis for skolen.
3. Fremlegg: NLA ledelsen skal imøtekomme ønske om innsyn i sine egne
ansettelsesprosesser.
Kommentar: Når det gjelder innsyn i ansettelsessaker følger NLA Høgskolen gjeldende lover
og regler. Tillitsvalgte har kommentert at dette er blitt mer åpent enn før, og vi kjenner ikke til
noe utbredt ønske om nye endringer.

4. Fremlegg: Både ansettelsesprosess, interne dokumenter, regler og arbeidsmiljø bør
tilrettelegges for å se om ansatte kan ha blitt undertrykt.
Kommentar: NLA Høgskolen følger gjeldende lover i ansettelsessaker. Når det gjelder miljøet
blant studenter og ansatte, har NLA, i likhet med andre høyskoler, en rekke ordninger som i
større eller mindre grad også er lovregulert for å ivareta rettighetene deres. For eksempel gjøres
det jevnlig undersøkelser for å kartlegge faglige og psyko-sosiale sider ved arbeidsmiljøet.
Videre er det en egen handlingsplan mot seksuell trakassering, en Si-fra-portal der det kan
varsles anonymt, en uavhengig klagenemd mv. I tillegg har vi registrert at rektor aktivt
oppfordrer til å ta direkte kontakt hvis noen opplever å bli dårlig behandlet.
5. Fremlegg: Ansatte og studenter skal sikres en enkel og anonym klagemulighet. Klager
angående administrasjon skal håndteres av en uavhengig tredjepart.
Kommentar: Disse forholdene er godt ivaretatt i gjeldende kvalitetssystem, som jevnlig
evalueres av offentlige myndigheter (NOKUT).
6. Ledelsen bør foreta en anonym spørreundersøkelse for å kartlegge diskriminering og
negative opplevelser blant ansatte og studenter.
Kommentar: Som nevnt under punkt 4, gjennomføres det undersøkelser blant ansatte og
studenter om dette. Vi har ingen dokumentasjon som tilsier at diskriminering er et omfattende
problem ved NLA Høgskolen. Vi deler likevel Studentparlamentets ønske om å bedre
arbeidsmiljøet og vil følge utviklingen nøye.
7. Fremlegg: Ledelsen skal ut i fra aktivitetsplikten fremme en utredelse om tilstanden i
likestilling blant ansatte og fremme forbedringsforslag.
Kommentar: Dette gjøres hvert år med basis i kvalitetssystemet.
8. NLA høgskolen skal anerkjenne SKN (Skeivt kristent nettverk) og la dem starte lokallag
på campus.
Kommentar: Studenter ved NLA har, som alle andre, full foreningsfrihet (jfr. Grunnloven §
101). Dersom grupperinger ved skolen ønsker å benytte noen av NLA Høgskolens merkeelementer (navn, logo, font og farge), må det godkjennes. Dette er mest aktuelt i forbindelse
med aktiviteter som NLA Høgskolen selv er med på å arrangere, eller som høgskolen på andre
måter er institusjonelt ansvarlig for.

Magne Supphellen
Styreleder

Resolusjon fra studentparlamentet NLA
Forslagsstiller: Eilif Hallingstad Finnseth

Støtte til hjelpeorganisasjonene i Ukraina-konflikten
Det har gått flere uker siden de første meldingene om krig ankom. Et land har invadert et
annet land. Naboland og nære samarbeidspartnere er i konflikt. Mange er drept, og enda flere
såret.
Studentparlamentets hovedrolle er å skape engasjement og aktivisere studentene til å forbedre
deres hverdag. Vi skal bidra til sosiale arrangement og trivsel, ønske endring der studenter ber
om forbedringer - og være stemmen til alle medstudenter mot ledelsen og offentlig. Så hva
kan et lite studentdemokrati ha med krig å gjøre?
Vi ser alle bildene fra krigen, og på lik linje med pandemier og klimakriser så rokker også
denne krigen på studenters mentale helse. Flere av oss blir bekymret om fremtiden og vår
trygghet. Mange studenter er redde for at flere vil lide som føkge av konflikten.
Studentparlamenter ved NLA Høgskolen kan ikke gjøre stort, annet enn å betrygge studenter
på skolen, og be og sende varme tanker til alle som kan trenge det. I tillegg så kan vi gå inn
for å donere en symbolsk sum til Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp og Røde kors, som alle
tre er organisasjoner som jobber intenst hver dag for å redde liv. For å skape engasjement om
at selv et studentdemokrati i lille Norge kan gjøre en forskjell. For å vise at vi hører
studentenes bekymringer rundt konflikten - og vi vil bidra med det vi kan.

Studentparlamentet ved NLA Høgskolen vil:
● Gi 6000,- til Flyktninghjelpen. Pengene vil gå fra SPNLAs ekstra midler, som ikke er
øremerket til bruk i budsjettet.
● Gi 6000,- til Kirkens Nødhjelp. Pengene vil gå fra SPNLAs ekstra midler, som ikke er
øremerket til bruk i budsjettet.

● Gi 6000,- til Røde Kors. Pengene vil gå fra SPNLAs ekstra midler, som ikke er
øremerket til bruk i budsjettet.

