Referat fra møte i Studentparlamentet
26.03.2020
Tilstede:
Liste/fakultet/tilhørighet

Navn

Tilst

Vara

1

Grønn liste

Laila Gamst

Nei

2

Grønn liste

Kristina Roset

Ja

3

Grønn liste

Marte Leane Bleken Klemetsdal

Ja

4

Grønn liste

Espen John Ombler

Ja

5

Moderat Liste

Tonje Isabell Isaksen

Ja

6

Moderat Liste

Julie Nyborg Aasland

Ja

7

Moderat Liste

Daniel Hansen Masvik

Ja

8

Moderat Liste

Even Aronsen

Nei

Andreas Bugge

9

Moderat Liste

Rune Wilton Olsen

Nei

Jarl Kaasen

10

Moderat Liste

Sunniva Amundsen

Nei

Jonas Toft

11

Moderat Liste

Marte Rolfsnes Bjørkheim

Ja

12

Moderat Liste

Jørgen Bunk Olsen

Nei

13

Moderat Liste

Martine Tennholm

Ja

14

Sosialdemokratene

Atle Lien

Ja

15

Sosialdemokratene

Adrian Traasdahl

Ja

16

Sosialdemokratene

Aurora Skagen

Nei

17

Sosialdemokratene

Samira Hussen Mohammed

Ja

18

Sosialdemokratene

Amina Larsen

Ja

19

Sosialdemokratene

Linn Bruholt

Ja

20

Campus Harstad

Jørgen Arntzen

Ja

21

Campus Harstad

Fredrik Dolva Jora

Ja

22

Campus Finnmark

Sindre Berntsen

Ja

23

Campus Finnmark

Kevin Loe

Nei

24

Campus Narvik

Sindre Wæringsaasen

Ja

25

Campus Narvik

Fredrik Lundblad

Ja

Victor Zimmer

Vetle Lier

Møteleder: Tarald Nikolaisen
KOK: Louise Gustafsson, Sylvia Lind, Johann Martin Krüger
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1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Under orienteringen fra arbeidsutvalget kom det inn et forslag om å sette opp en diskusjonssak om
krisepakken fra regjeringen for studenter.

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent med de endringene som foreligger

2 Godkjenning av referater
Referat fra forrige møte godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes

3-5 orienteringssaker
Det ble orientert muntlig fra et samlet arbeidsutvalg. Innspill fra SP om at man ønsker å sette saken
om krisepakken fra regjeringen til studenter. Det det voteres om dagsorden skal åpnes igjen for å
legge til denne saken.
Dagsorden åpnes igjen
Studentenes krisepakke fra regjeringen legges inn på dagsorden som SAK 55-1920.
Videre orienterer både universitetsstyret og samskipnadsstyret. Det vises for øvrig til skriftlige
orienteringer i sakspapirene.

Parlamentet anser seg som orientert

SAK 53 – 1920 Supplering av arbeidsutvalget
Petter innleder saken. Dette har vært en prosess der vi har hatt ganske god dialog med listene.
Det åpnes for diskusjon.
Forslag til vedtak:
Marthe Hestenes Håkonsen trer inn som ny nestleder.
Vetle Lier trer inn som nytt medlem i AU.
Vetle Lier trer inn som representant i følgende utvalg: Strategisk utdanningsutvalg (ut
inneværende utdanningsår), vararepresentant forskningstrategisk utvalg (ut inneværende
utdanningsår), Læringsmiløutvalget (ut utdanningsåret 20/21) og Likestillingsutvalget (ut
inneværende utdanningsår).

Endringsforslag moderat liste:
Marthe Hestenes Håkonsen trer inn som ny nestleder.
Vetle Lier trer inn som nytt medlem i AU.
Vetle Lier trer inn som representant i følgende utvalg: Strategisk utdanningsutvalg (ut
inneværende utdanningsår), vararepresentant forskningstrategisk utvalg (ut inneværende
utdanningsår), Læringsmiløutvalget (ut inneværende utdanningsår) og Likestillingsutvalget (ut
inneværende
utdanningsår).

Vedtak: Forslaget fra Moderat liste vedtas.
[Vetle Lier er valgt som nytt AU medlem og må tre ut av parlamentet]

SAK 54 – 1920 Fullmakt
Petter innleder saken.
Det åpnes for diskusjon.
AU’s forslag til vedtak:
Der det er nødvendig for å ivareta Studentparlamentets formål, gis AU fullmakt til fatte vedtak på
vegne av Studentparlamentet frem til neste ordinære parlamentsmøte. Eventuelle vedtak gjort
på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende
studentparlamentsmøte.

Endringsforslag Jonas Toft:
Der det er nødvendig for å ivareta Studentparlamentets formål, gis AU fullmakt til å fatte vedtak på
vegne av Studentparlamentet.
AU plikter å informere de respektive studentparlamentslister og campustingrepresentanter om
vedtak hvor Studentparlamentet ellers ville vært vedtaksmyndighet i forkant av vedtaket.
Eventuelle vedtak gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende
studentparlamentsmøte.
Denne fullmakten vil opphøre ved første ordinære studentparlamentsmøte eller dersom minst 1/3 av
representantene i parlamentet krever det.
AUs forslag ble enstemmig vedtatt og Jonas sitt forslag falt
Det stemmes over om AUs fullmakt skal vedtas

Vedtak: Forslaget fra AU vedtas mot fire stemmer

SAK 55 – 1920 Diskusjonssak Studentenes krisepakke fra regjeringen
Petter innleder saken.
Vi har ventet i spenning på en krisepakke. Det blir ikke lagt opp til at man får noe ekstra støtte, men
at man kan ta opp ekstra lån. AU ber innstendig om innspill på pakken, som de kan ta med seg videre.
Petter, sammen med andre studentledere har startet å skrive et innlegg, men venter med å sende
det ut, til situasjonen rundt denne saken har roet seg litt ned, da det per nå kommer mange utspill
fra flere kanter.
Denne ordningen er overhodet ikke gunstig for studenter. I tillegg til at vi kun får tilbud om å ta opp
ekstra lån, er det flere studentgrupper som faller utenfor.
Det kommer innspill fra en representant om at de som er medlemmer i politiske partier burde nå ut
til disse å si at studentene ikke stiller seg bak krisepakken som stortinget har kommer med.

