Statutter
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
Vedtatt første gang 25.08.08. Deretter revidert og vedtatt 24.11.08 møte 01/09, 25.05.09 møte 06/09, 30.11.09
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§1

Definisjon
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er øverste studentorgan ved Universitetet i
Bergen. Studentparlamentet er også øverste organ for medlemslaget Norsk
Studentorganisasjon Universitetet i Bergen - NSO-UiB - jf. § 4. Møter i Studentparlamentet parlamentsmøter – må gjennomføres i henhold til disse statutter.

§2

Formål
Studentparlamentet skal gjennom sin posisjon som øverste studentorgan ved UiB og som
medlemslagsorgan i Norsk Studentorganisasjon (NSO) arbeide aktivt for å ivareta
interessene til studentene ved Universitetet i Bergen.

§3

Eierform
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er selveiende, og ingen kan i kraft av
eierposisjon disponere over dets formue, samt hefte for dets gjeld.

§4

Studentparlamentet og Norsk Studentorganisasjon
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er et medlemslagsorgan av Norsk
Studentorganisasjon (NSO) og plikter i egenskap av dette å rette seg etter de til enhver tid
gjeldende krav til medlemslaget, jf. Norsk Studentorganisasjons vedtatte statutter.
Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter
bestemmelser i valgreglementet.

§5

Medlemmer
Alle semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen er medlemmer i NSO-UiB, og
fungerer som valgkrets ved valg til Studentparlamentet.

§6

Valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
Valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen skal gjennomføres årlig i midten av
vårsemesteret. Valgperioden er fra og med 01.05 inneværende år til og med 30.04 påfølgende
år. Valget reguleres nærmere i eget valgreglement.

§7

Studentparlamentets sammensetning
Studentparlamentet består av 31 representanter valgt for ett år av gangen. Av disse skal 24
representanter velges med medlemsmassen som valgforsamling gjennom elektronisk valg
og/eller urnevalg. I tillegg velges en representant fra hvert fakultet, til sammen 7
representanter, med studentene ved fakultetet som valgkrets.

§8

Konstituerende møte
Konstituerende møte skal avholdes etter gjennomført valg, og innen 15. juni.
Studentrepresentanter til råd og utvalg ved UiB skal, om mulig, velges på dette møtet.
Studentparlamentet skal på konstitueringsmøtet vedta forretningsorden, samt en møteplan
for videre ordinære parlamentsmøter.
Det er holdt av en plass til Arbeidsutvalget i følgende organ:
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Universitetets læringsmiljøutvalg
Universitetets utdanningsutvalg
Universitetets forskningsutvalg

Representanter til disse organene blir oppnevnt av Arbeidsutvalget etter intern konstituering
og det blir opplyst om dette på påfølgende møte.
§9

Kontrollkomité
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 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.

§ 10 Studentenes valgstyre
Studentenes valgstyre organiserer og gjennomfører valg til Studentparlamentet og
Universitetsstyret. Organisering av Studentenes valgstyre går fram av særskilt
valgreglement.
§ 11

Møteledelse og protokollfører
Konstituerende parlamentsmøte velger møteledelse og protokollfører for ett år av gangen.
Valg av disse reguleres i eget valgreglement. Supplering kan skje etter behov. Møteleders
oppgave er å lede parlamentsmøter i henhold til vedtatt forretningsorden. Protokollførers
oppgave er å føre protokoll fra parlamentets møter.

§ 12 Parlamentsmøter
Arbeidsutvalget har ansvaret for å kalle inn til ordinært parlamentsmøte i henhold til vedtatt
møteplan. Foreløpig innkalling til parlamentsmøtet skal sendes ut senest 14 dager før møtet
avholdes. Endelig innkalling med utfyllende sakspapirer skal sendes ut senest sju dager før
møtet avholdes. Sakspapirer sendes ut til faste representanter, møteledelse,
kontrollkomiteen og andre samarbeidsinstanser.
Parlamentsmøte ved Universitetet i Bergen reguleres av forretningsorden. Dersom valgt
møteledelse ikke kan møte ledes møtet av arbeidsutvalget, med mindre møtet bestemmer
annerledes.
Saker til parlamentsmøter må være kommet frem til arbeidsutvalget senest 10 dager før møtet
avholdes. Alle med tale- og forslagsrett kan fremme saker. Saker som ikke er utsendt i endelig
innkalling kan meldes til eventuelt.
Vedtak i parlamentet fattes med simpelt flertall dersom ikke annet er regulert i gjeldende
regelverk.
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§ 13 Møteplikt, møterett og forfallsmelding
Arbeidsutvalgsmedlemmer, valgte parlamentsrepresentanter, møteleder, protokollfører og
kontrollkomitémedlemmer plikter å møte i parlamentsmøter. Forfall meldes til
arbeidsutvalget eller organisasjonskonsulent i forkant av møtet. Representanter melder i
tillegg fra til sine vararepresentanter. Fravær uten meldt forfall sanksjoneres med tap av
møterett etter uteblivelse fra to møter på rad. Øverste vararepresentant på samme liste
rykker dermed opp som fast representant. I tilfeller der en liste ikke klarer å stille med fasteller vararepresentant til et parlamentsmøte, vil listens plass stå tom.
§ 14

Tale- og forslagsrett
Samtlige semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Bergen har tale- og forslagsrett
på parlamentsmøter. Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer tale- og
forslagsrett i enkeltsaker.

§ 15 Beslutningsdyktighet
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er beslutningsdyktige når halvparten av de
stemmeberettigede representantene eller deres vararepresentanter er til stede. Det foretas
opprop før møtet settes, og ellers der tre representanter eller Kontrollkomiteen krever det.
§ 16 Mistillit mot tillitsvalgte
Studentparlamentet kan med 2/3 aktivt flertall vedta mistillit mot tillitsvalgte. Den som får
mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studentparlamentet.
Parlamentet velger en ny tillitsvalgt.
§ 17

Ekstraordinære parlamentsmøter
Arbeidsutvalget skal innkalle til ekstraordinært parlamentsmøte dersom 1/3 av
representantene krever det eller om 30 studenter ved medlemsinstitusjonene skriftlig krever
det, eller om flertallet i arbeidsutvalget ønsker det. Innkalling og sakspapirer til
ekstraordinært møte skal sendes ut minst sju dager før møtet. Ekstraordinært møte skal kun
behandle den eller de sakene som ligger til grunn for innkallingen.

§ 18 Behandling av sak i lukket møte
Studentparlamentet kan med simpelt flertall vedta å behandle en sak i lukket møte. Ved
lukket behandling av sak skal kun de stemmeberettigede representantene samt
Kontrollkomiteen, ordstyrer og protokollfører være til stede. Studentparlamentet kan likevel
med simpelt flertall innvilge andre møte-, tale- og forslagsrett.
§ 19 Studentrepresentanter til Universitetsstyret
Studentrepresentanter til Universitetsstyret velges av alle semesterregistrerte studenter
ved UiB som stemmeberettigede. Valget reguleres nærmere i særskilt valgreglement samt
UiBs sentrale valgreglement.
Representantene bør være til stede under parlamentsmøter og orientere om sitt arbeid, samt
søke å ha god kontakt med de ulike leddene i studentdemokratiet. Representantene kan ikke
være møtende representanter i studentparlamentet.
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§ 20 Arbeidsutvalget
På sitt konstituerende møte velger Studentparlamentet et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget
skal bestå av fire medlemmer. Dette valget er nærmere regulert i særskilt valgreglement.
Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ og ansikt utad, og har ansvaret for
å utøve vedtatt politikk og forvalte organisasjonens daglige virke. Arbeidsutvalget skal kalle
inn til, forberede og innstille i saker til alle ordinære og ekstraordinære parlamentsmøter.
Arbeidsutvalget skal være kjent med Norsk Studentorganisasjons politiske plattformer,
arbeids- og prinsipprogram samt statutter. Arbeidsutvalget organiserer sin virksomhet og
interne arbeidsfordeling gjennom eget reglement vedtatt av Studentparlamentet. Ved
fratredelser supplerer Studentparlamentet Arbeidsutvalget.
§ 21 Internasjonal komité
Internasjonal komité jobber for å øke Studentparlamentets fokus på internasjonal aktivitet
ved Universitetet i Bergen. Dette kan komiteen blant annet gjøre ved å arbeide med
planleggingen av Internasjonal uke ved UiB, inkluderingstiltak for internasjonale studenter og
internasjonal studentmobilitet.
§ 22 Promoteringskomité
Promoteringskomiteen er en tverrpolitisk komité som består av seks personer valgt av
Studentparlamentet. Promoteringskomiteen har i samarbeid med Arbeidsutvalget som
oppgave å synliggjøre Studentparlamentet.
For å nå dette målet arrangerer komiteen sosiale og kulturelle arrangementer rettet mot UiBstudenter. Komiteen har også ansvaret for og arrangerer debatter hvor studentpolitiske saker
blir diskutert. Alle komiteens arrangementer skal være gratis og åpne for alle studenter og
andre, med mindre annen godkjennelse gis fra Studentparlamentet.
§ 23 Utdannings- og forskningskomité
Utdannings- og forskningskomiteen jobber for å øke Studentparlamentets gjennomslag på
utdannings- og forskningspolitikk, nasjonalt og lokalt. Dette kan komiteen blant annet gjøre
ved å arbeide med høringssvar til stortingsmeldinger tilknyttet fag- og forskningspolitikk,
samt å arbeide med fag- og forskningspolitikk på lokalt nivå tilknyttet UiB.
§ 24 Prinsipprogram
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.
Det nyvalgte studentparlamentet skal i forkant av sitt første møte etter sommeren nedsette
en komité for utarbeidelse av forslag til 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.
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§ 25 Arbeidsprogram
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.
Arbeidsprogrammet skal ha en tidshorisont på ett år.
Arbeidsutvalget skal på Studentparlamentets siste møte legge frem en diskusjonssak om
evaluering av sitt arbeid for å realisere arbeidsprogrammets innhold.
§ 26 Budsjett og regnskap
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vedtar et årlig budsjett innen fristen som blir
satt av Studentsamskipnaden på Vestlandet. Arbeidsutvalget er ansvarlig for å følge vedtatt
budsjett, og skal kvartalsvis orientere Studentparlamentet om den økonomiske situasjonen.
Endelig regnskap legges fram til godkjenning så fort det er ferdig.
§ 27 Sluttbestemmelser
Endringer av styringsdokumentene vedtas med 2/3 aktivt flertall. Statuttendring som angår
sammensetning av Studentparlamentet trer først i kraft neste valgperiode. Endringsforslag
til statuttene må være kommet frem til arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent minst 14
dager før møtet, og skal sendes ut med foreløpig innkalling. Alternative endringsforslag til
det utsendte forslaget må forelegges arbeidsutvalget og organisasjonskonsulent syv dager
før møtestart, og sendes ut med endelig innkalling.
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