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Orientering fra leder

16. oktober 2008

Høstværet har kommet! Og med det en herlig forkjølelse som har gått som en farsott over hele
Eika…
Statsbudsjettet
Siden sist har vel den desidert viktigste saken for min del vært arbeidet rundt framleggingen av
statsbudsjettet 7. oktober. I år har vi hatt god dialog med universitetsledelsen i forkant, noe som
gjorde at rektor og jeg gikk ut sammen på dagen både i medier og i Vandrehallen på Stortinget.
Dette var så absolutt en spennende opplevelse, og selv om vi ikke kom på hos de viktigste
kveldssendingene var vi på en del av dagsendingene og noe radio. Budskapet var strengt tatt delt:
Vi er fornøyde med å få 1000 studentboliger (som er noe vi har jobbet mye med denne høsten),
men noen kraftig satsning på sektoren er det dessverre ikke. Universitetet i Oslo sliter rent
økonomisk, og den alltid tilbakevendende sparekniven kommer nok til å gjøre seg gjeldende også
i tiden som kommer. Dette er synd, for vi trenger en kraftig satsning på høyere utdanning og
forskning.
Men som sagt. Vi er kjempefornøyde med 1000 studentboliger. Tusen takk og en stor gratulasjon
overbringes herved til alle som har vært med i dette arbeidet! Nå gjenstår det bare å få flest mulig
til Oslo!
UNICA-konferanse
24.-27. september var hele arbeidsutvalget, Fredrik Refsnes fra Velferdstinget, Erik Schreiner
Evans og Mina Off fra Internasjonal komité på en studentkonferanse i Warszawa i regi av
UNICA. UNICA (”UNICA - Institutional Network of the Universities from the Capitals of
Europe”) er et samarbeidsnettverk mellom hovedstadsuniversitetene i Europa, med mål om å
fremme flyt av kunnskap, studenter og ansatte mellom de europeiske hovedstedene. Som et ledd
i dette arbeidet avholdes det hvert andre år en konferanse for studenter. Årets konferanse hadde
tittelen ”Let’s win Europe: Chances and Challenges for Young People”, og var delt opp i noe
plenumssesjoner og mye gruppearbeid for så å skulle ende i undertegnelse av en deklarasjon.
Noen undertegnelse ble det dessverre aldri, og konferansen rent faglig var ingen ”höjdare” som
den svenske delegasjonen så fint sa det. 3 dagers diskusjon til tross: Diskusjonen i min gruppe
(”New tecnologies. The influence on the modern society”) kom sjelden på noe mer enn
informasjonsutveksling og formaning for min egen del om at framtidig teknologi ikke
nødvendigvis kommer til å fikse alle dagens utfordringer, det kan hende vi må gjøre noe med
egen livsstil også. Arbeidsutvalget har levert en rapport til Universitetsledelsen hvor vi
presenterer en rekke forbedringspunkter og oppfordrer til en eventuell evaluering om
Universitetet i Oslo bør sende delegater på fremtidige konferanser om ikke kvaliteten høynes
betraktelig. Konferansen hadde ingen økonomiske kostnader for Studentparlamentet.
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Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober!
10. oktober 2008 var det Verdensdagen for psykisk helse. Dette ble tydelig markert på
universitetet, både gjennom en konferanse om temaet i regi av SiOs Studenthelsetjeneste og
utdeling av informasjonsmateriell om studentenes tilbud ved universitetet (sammen med
Velferdstinget). Psykisk helse er en av hovedsakene til både Velferdstinget og Norsk
Studentunion, hvor sistnevnte har investert i trykk av egne t-skjorter og institusjonsspesifikke
informasjonsbrosjyrer. Jeg fikk anledningen til å stå hele dagen og dele ut materiell på Det
utdanningsvitenskapelige fakultet hvor jeg kom i prat med forbausende mange. Jevnt over ble
budskapet meget godt mottatt. Psykisk helse er et tema som opptar mange for tiden, og er noe
”alle” har et forhold til. Alle har en psykisk helse og rett på en god en sådan. Dette gjelder ikke
minst studenter, da en i en studiesituasjon ofte er meget sårbar for blant annet stress. Som Norsk
Studentunion så fint sier det: ”Alle har et ansvar for at alle har det bra”. Jeg skal i hvert fall gjøre
mitt i den sammenhengen.
Møter
Siden sist har det vært relativt hektisk møtevirksomhet, og det blir som vanlig lange kvelder på
kontoret. Jeg har hatt møte med Oslo kommune i Forum for studentsaker, Studentparlamentet
ved Høyskolen i Oslo angående semesterstart 2009, Ingvild hos Norsk Studentunion angående
framlegg på studieveiledningskonferansen, arbeidsgruppa for jubileet i 2011, representanter fra
forskningsalliansen Kunnskap Oslo vedrørende framlegg på stiftelsesmøtet 27. november,
Velferdstinget, Studentutvalgslederforum, International Student’s Union og SAIH, AKAN og
Studenthelsetjenesten vedrørende studenter og rus, Studieavdelingen, SiO Studentliv og
Fadderordningen angående semesterstart, Styringsgruppen i Studenthovedstaden og LO. I tillegg
har vi hatt møter med rektoratet hver annen uke, og en del av oss fikk anledningen til å bli med
på utdelingen av Anders Jahres medisinske priser med påfølgende middag på Hotell Continental.
Media
Rent mediamessig har vi hatt noe oppslag i forbindelse med statsbudsjettet, men ikke på langt
nær den mengden som kunne vært ønskelig. Likevel har det vært en del i Universitas hvor
omtrent hele arbeidsutvalget har vært med, noe på Radio Nova og i Uniforum. Undertegnede har
også uttalt seg til høyskoleavisa i Bodø (Ventus) og hatt muligheten til å uttale meg angående
studentboligsituasjonen, stipend, lån for mellom 10 og 15 journaliststudenter i forbindelse med en
skoleoppgave. Synd at ingen av dem noensinne kommer på trykk…
Om noe skulle være uklart, eller orienteringen min er ufullstendig, er det selvfølgelig bare å ta
kontakt når som helst.
Med vennlig hilsen

Heine Skipenes
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Orientering fra nestleder og Universitetsstyret
16. oktober 2008
Til Studentparlamentets representanter
Arbeid i forbindelse med Universitetsstyremøtet 14. oktober blir orientert i en felles
orientering fra begge Universitetsstyrerepresentantene.
NSU
Vi har fortsatt et godt samarbeid med NSU. Siden forrige gang er kontingenten betalt, i
tide, og det er avholdt Landsstyremøte. Oslos delegasjon var fulltallig. I hovedsak var
det økonomien til NSU og arbeidet opp mot stortingsvalget i 2009 som ble diskutert.
NSUs økonomi har lenge vært uoversiktlig, men nå ser vi klare tegn til bedring både på
lang og kort sikt. Dette forbedres ytterligere hvis SP godkjenner AUs forslag til
engangsbevilgning.
Økonomi
Velferdstinget kuttet 200 000 i vår søknad. Det får ingen konsekvens for aktiviteten vår
verken i år eller neste år. Kuttet ble gjort for å redusere egenkapitalen vår som har vært
for høy. Det var forslag om å kutte ytterligere 150 000 på velferdstingsmøtet, men det
unngikk vi. Dette fører allikevel til behov for revidering av budsjettet dere vedtok forrige
gang. Den revideringen sammen med et langtidsbudsjett og klarere økonomiske
retningslinjer jobbes det med nå og vil bli behandlet på neste SP. I det arbeidet er det også
en kvalitetssikring av de tallene man synset seg frem til under forrige behandling av
budsjettet.
AU har også fremmet sine prioriteringer til rektoratet og andre relevante instanser til
budsjettet for 2009. AUs vedtatte prioriteringer har vært, informasjon, miljøkoordinator
og mottak av nye studenter. Vi håper og tror at selv om universitetet må kutte, at det
finnes rom for mer penger til i det minste noen av postene. Signalene som er gitt er
positive, men årets statsbudsjett gjør at UiO også til neste år må kutte.
Et åpnere Villa Eika
Flyttingen er nå i stor grad gjennomført. SAIH og ISU har tatt over mitt gamle kontor og
jeg trives godt på ”kottet”. Kopirommet er etablert, men det som gjenstår nå er innkjøp

av litt stasj til inngangspartiet noe jeg håper vi kan gjøre i løpet av neste uke. Vi har også
hatt dugnad sammen med VT og kastet mye gammelt og nytt skrot.
Miljø
Arbeidet med en egen miljøplan for universitetet går videre. Jeg har vært i møte med de i
administrasjonen som har ansvaret for miljø. Det konkrete resultatet av det er at behovet
for en egen miljøkoordinator har blitt tydelig. Resolusjonen til SP er også et ledd i å gi AU
arbeidsrom innenfor hva vi kan kreve av miljøtiltak på UiO.
UiOs budsjett for 2009
AU har vedtatt at vi skal prioritere fadderordningen, rekruttering av nye studenter og
miljøtiltak i budsjettet. De prioriteringene tar vi med oss i alle fora hvor det er tjenelig og
til slutt vil vi målbære og foreslå det i universitetsstyret hvis våre prioriteringer ikke er
tatt med i administrasjonens forslag.
Velferdstinget
Som vanlig har vi et godt og konstruktivt samarbeid med VT. Dette kom tydelig frem i
budsjettsøknadsarbeidet hvor vi hadde en god dialog på hvorfor ting ble som de ble. Vi
har hatt dugnad på huset sammen med dem, og et Åpnere Villa Eika prosjektet går på
skinner.

Jomar Talsnes Heggdal
Nestleder og Universitetsstyret
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Orientering fra Studie- og forskningsansvarlig
Oslo, 16.oktober 2008
UNICA i Warszawa
Hele AU, samt 3 andre studenter deltok på UNICA-konferanse hvor temaet var ”Let’s win
Europe. Changes and challenges for young people”.
Det faglige utbyttet var noe variabelt, men det å få et innblikk i utfordringene andre studenter i
Europa opplever, var en nyttig påminnelse om våre egne utfordringer og satte disse litt i
perspektiv.
Nasjonalt studieveiledningsseminar / Studieveiledning
I skrivende stund deltar jeg på Nasjonalt Studieveiledningsseminar som er en årlig konferanse
som i år arrangeres av UiO. Med utgangspunkt i at Studentparlamentet i Handlingsplanen har
vedtatt å gjennomføre en evaluering av kvaliteten i studieveiledningen er det nyttig å kunne
være ”flue på veggen” i denne sammenhengen, for å kunne bruke dette i det videre arbeidet.
I etterkant av dette seminaret er det planer om å gå i dialog med Studieavdelingen om hva
som kan gjøres for å styrke kvaliteten på studieveiledningsarbeidet, og også få en diskusjon
om hvilke ønsker vi har til hva studieveiledningen skal inneholde. I dette arbeidet har jeg vært
så heldig å få med meg lederne for studentutvalgene ved både Jus og HF
Dette blir da en oppfølging av følgende punkter i handlingsplanen:
E. SP skal gjennomføre en utredning i regi av SP i samarbeid med fakultetene, med sikte på
konkrete nye forslag UiO skal implementere for å bedre studieveiledningen.
F. Kvalitetsheving av studieveiledningen gjennom en heving av kompetansekravet til studiekonsulentene.
L. SP skal gjennomgå evalueringssystemene for å forbedre dem.
Studenter og forskning
Det arbeides med å få til et seminar/konferanse i januar/februar, og dette vil være rettet mot
de følgende punktene fra Handlingsplanen:
A. SP skal arbeide for at UiO skaper flere møtepunker mellom undervisning og forskning gjennom
studie--initiert forskning, utbredt bruk av vitenskaplige assistenter og å styrke forskningsbasert
undervisning.

M. SP skal arbeide for en styrkning av rekrutteringen til forskning ved utstrakt bruk av studenter
som vitenskaplige assistenter, studentaktiv forskning og utstrakt bruk av
forskningsbasert undervisning.
Q. SP skal følge opp rekrutteringsmeldingen og arbeide for at flere under 35 år rekrutteres til
forskning. .
Bachelorgraden – kvalitet, innhold og relevans
I slutten av februar arbeider vi med å få til en bred debatt om innholdet i bachelortittelen, med
utgangspunkt i den vedtatte handlingsplanen:
B. SP skal arbeide for å styrke bachelorgradens faglige kvalitet og innen utgangen av 2009 ta opp en
diskusjon om gradens fremtid..
C. SP skal arbeide for at UiO innfører en minstestandard for kursundervisning og et tak
for maks antall deltakere på disse.
K. SP skal arbeide for at man får fagspesifikke bachelortitler.
Media
Jeg har i perioden hatt to leserinnlegg i Universitas, samt en kronikk. I tillegg har det vært
kontakt med Universitas i forbindelse med både ”kompendiesaken” og undervisningsplikten
til de vitenskaplig ansatte ved UiO sine ulike sentre.
Begge disse sakene er saker jeg vil følge opp videre.
I og med at det nå er offentliggjort at det blir rektorvalg i månedsskiftet mars/april, blir det
naturlig med et samarbeid om markedsføringen av valgene både til rektor og
Studentparlamentet. Fremdriften i dette arbeidet styres delvis av administrasjonen, men vi
setter også vår egen tidsplan i denne sammenhengen.

Møter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AU- møter
2 møter med Rektoratet
SULF-møte
Møte med psykologi-, tannlege- og medisinstudenter om trussselen mot praksis
Møte med JSU-leder om situasjonen ved Juridisk fakultet
UNICA-konferanse i Warzawa
Nasjonalt studieveilederseminar
Velferdstingsmøte
Møte med studenter ved SUM(Senter for utvikling og miljø)

Stian Østland
Studie- og forskningsansvarlig
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Orientering fra Internasjonalt ansvarlig
Oslo, 16. oktober 2008
A. Inkludering av internasjonale studenter
- Det ble avholdt et møte med International Students’ Union Oslo (ISU Oslo), der fremtidig
samarbeid ble diskutert. ISU vil være en hovedkanal for undertegnedes kontakt, og
inkludering av internasjonale studenter. Derfor vil det bistås økonomisk, administrativt osv.
for at ISU kan avholde aktiviteter for de internasjonale studentene.
- ISU ga også tilbakemelding på at de kan tenke seg å delta i oppstarten av Erasmus Student
Network (ESN), og bidra med deres kompetanse. Søknaden til ESN er nesten fullført, og for
øyeblikket mangler søknaden kun innspill fra eksterne, før den kan sendes.
B. UiOs strategiplan for internasjonalisering
D. Øke enhetenes insentiv for utveksling
E. Øke bredden og kvaliteten av utvekslingsavtaler
- Dette er alle temaer som blir behandlet gjennom HINT-gruppene undertegnede deltar på,
for å fremme studentenes perspektiv i tilknytting til Strategiplanen for internasjonalisering av
UiO.
C. Bedre tilgjengligheten for mobilitet
- Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) arrangerte en
mobilitetskonferanse der Inga Bostad, Guri Vestad, Gørill Mellem og undertegnede deltok.
Dette dagsseminar tok for seg mobilitet særlig
- SPAU, leder av Velferdstinget, IK-leder og ett IK-medlem deltok på Network of Universities
from the Capitals of Europe (UNICA)s studentkonferanse. Det var dessverre svært begrenset
utbytte som delegasjonen sto igjen med etter konferansen. Derfor ble det gitt klare beskjeder
til UiO, som finansierte delegasjonens reise, om at her måtte det viktige revurderinger og
eventuelt tilbakemeldinger for senere konferanser. De ansvarlige i UiO vil aktivt jobbe med
dette. Undertegnede var i gruppen for ungdomsmobilitet og migrasjon, men tematikken ble
ikke spisset i tide for å få til en konstruktiv debatt og læringskurve.
F. Studentsolidaritet
- Undertegnede deltok på et brukerseminar for Demokratimidlene fra LNU. Her ble blant
annet en helhetlig evaluering av demokratiprosjektene presenter og erfaring ble utvekslet.
Dette er noe som tas med i vurdering av mulighetene for internasjonale prosjekter, med
midler fra LNU.

- UNESCO vil neste år arrangere en konferanse om høyere utdanning, og i forbindelse med
dette har de et ønske om å få inn studentenes stemme. Initiert av European Students’ Union
(ESU), vil den sveitsiske studentunionen (VSS-UNES-USU) i samband med NSU koordinere
møtet som skal samle de regionale studentrepresentantene i forkant av UNESCOs møte, for å
formulere studentenes perspektiv på et globalt nivå. I denne sammenheng ble en
arbeidsgruppe på tre nedsatt på NSUs Landsstyre, dertil undertegnede ble valgt. Det er
dermed blitt utført arbeid i forhold til denne studentkonferansen.
- Deltagelse på SAIHs helgekonferanse om ”Studentorganisasjoner i demokratiet og
demokratiet i studentorganisasjoner”. I tillegg til foredrag deltok undertegnede også på
arbeidsgrupper med studenter fra Norge, Afrika, Europa og Latin-Amerika. Undertegnede
fikk også anledning til å holde et foredrag om studentenes situasjon i verden
- Ellers ble et møte arrangert med SAIH og ISU, der deres fristasjonsavtale var en del av de
viktige sakene i tillegg ble også mulig samarbeid på fremtidige spørsmål en tematikk
Informasjonsarbeid
- For å nå ut til flere studenter, og bli utfordret direkte, kontaktet undertegnede de ansvarlige
for Onsdagsdebatten for å få en studentpolitisk debatt arrangert.
- Møte med studentrepresentanter fra Zimbabwe, Zambia, Sør-Afrika, Bolivia, Nicaragua og
Colombia. Disse var i Norge i anledning av en internasjonal studentkonferanse arrangert av
SAIH, og kom til Villa Eika for å bli bedre kjent med studentdemokratiet ved UiO.
- Møte med en delegasjon med studenter som studerer norsk i Aserbajdsjan, med samme
tema som ovennevnte gruppe.
- Første møte med Studiewebgruppen ble gjennomført, der man jobber med utforming av
UiOs nettsider.
Annen virksomhet
- AU-møter: viser ellers til saksdokumentene og referatene.
- Statsbudsjettet kom endelig, og undertegnede hadde en aktiv kommunikasjon med LNU,
for eventuell endring i finansiering av internasjonale prosjekter og Frifond.

Med vennlig hilsen

Naomi Ichihara Røkkum
Internasjonalt ansvarlig

UNIVERSITETET
I OSLO

UNIVERSITETSSTYRET
Studentrepresentantene
Postboks 1088 Blindern
N-0317 OSLO
Besøksadresse: Villa Eika,
Blindernveien 37
Telefon: 22 85 70 71/22 85 70 45
Telefaks: 22 85 52 77

Orientering til Studentparlamentet
16. oktober 2008

Statsbudsjettet 7. oktober
Under fremleggingen av statsbudsjettet var undertegnede til stede på kontoret til Norsk
Studentunion (NSU). Arbeidsutvalget (AU) så det som hensiktsmessig å ha en
representant tilstede hos paraplyorganisasjonen som har lang og bred erfaring med
arbeidet rundt statsbudsjettet. Dette var absolutt en styrke for Studentparlamentet. Fra
NSUs kontor fikk vi rask tilgang på de relevante tallene, hvilke faktiske endringer det var
fra fjoråret, samt en god oversikt over konsekvenser. Med god tilgang på informasjon ble
arbeidet lettere for Studentparlamentets leder som var i vandrehallen med rektor Geir
Ellingsrud. AU vil anmode neste års Arbeidsutvalg om å gjøre det samme.
Det vil bli ettersendt et eget notat om tallene og konsekvensene for UiO.

Universitetsstyremøtet 14. oktober 2008
Faglige Prioriteringer
Styret vedtok på møte i Universitetsstyret 14. oktober fakultetenes og museenes faglige
prioriteringer. Forslagene ble vurdert som tilfredsstillende som grunnlag for arbeidet
med gjennomføring og oppfølging. Videre i vedtaket fremgår det at styret forventer at
arbeidet med planer for gjennomføring og oppfølging fører til en skjerping av den faglige
utviklingsstrategien langs de linjer som er skissert av rektor i anbefalingene. Vedlagt vil
dere finne en fremdriftsplan for prosessen videre (vedlegg 1)
Det vil være en muntlig presentasjon av prosess faglige prioriteringer på møtet.
Valg 2008
Rektor åpnet styremøtet med å meddele at han ikke stiller til gjenvalg i neste års
rektorvalg. Studentene skal igjen være med å bestemme hvem som blir UiOs rektor for
neste fire årene. I tillegg skal det oppnevnes nye eksterne representanter til styret, og det
skal avholdes valg fra de øvrige gruppene i styret. Datoene som er satt av til valg er som
følger:

UNIVERSITETSSTYRET
Studentrepresentantene

-

-

Forslag til eksterne representanter til styret behandles av Universitetsstyret 24.
februar 2009.
Valg av Rektor: 30 mars til 2. april
Frist for å remme kandidater er satt til 16.februar.
Valg av de ansattes representanter: 25.-28. mai.
Frist for å fremme kandidater 24. april.

Studenter har kun stemmerett ved rektorvalg og valg av studentrepresentanter, men
studentene skal ha en person i gruppen som skal foreslå eksterne representanter ovenfor
departementet. Gruppen skal nedsettes av rektor.
Senter for Utvikling og Miljø (SUM)
Oppfølgingen av evalueringen av SUM var oppe til behandling. Det endelige vedtaket
som ble fattet var et alternativt vedtak fremmet av Johanne Sundby:
• opprettholde SUM som et eget senter underlagt universitetsstyret.
• At SUM skal få en sterkere tilknytning til CIENS.
Det opprinnelige forslaget fra ledelsen gikk ut på at rektor skulle nedsette en gruppe som
skulle legge frem en konkret anbefaling vedrørende SUMs administrative og
organisatoriske plassering og rolle. Gruppen skulle særlig vurdere hvordan SUMs faglige
miljø skulle:
• delta i og eventuelt å koordinere det tverrfakultære området ”miljøendringer og
fornybar energi” og et tilsvarende tverrfakultært området innen utvikling.
• Utvikle CIENS samarbeidet.
Stemmetallet for Sundbys forslag var 6 mot 5.
Andre saker fra styremøtet:
• Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ble også videreført som enhet direkte
under universitetsstyret, med noen endringer i tråd med evalueringskomiteens
forslag.
• Styret vedtok at jubileumsprosjektets referansegruppe og styringsgruppe avvikles
fra 1.1.2009 og at jubileumsprosjektet fra samme tidspunkt rapporterer direkte
tilbake til Universitetsdirektøren. Styret vil på sitt møte i november drøfte på
hvilken måte tiden frem mot selve jubileumsåret (2011) bør brukes for å fremme
institusjonens strategiske mål.
• Tertialregnskapet pr 31. august var oppe til behandling og ble vedtatt.
• Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter ved UiO ble
vedtatt og behandlet. De interne retningslinjene er endret som følge av nytt
reglement gitt av Kunnskapsdepartementet.
• ”Scholars at risk”, et nettverk UiO er medlem av, vil komme opp som
orienteringssak i neste styremøte.
Det ble avholdt formøte til universitetsstyremøtet mandag 13.oktober. Det vil også bli
avholdt formøte i forkant av neste styremøte. Innkalling kommer over mail senere.
Styrerepresentantene håper at flere har anledning til å komme på neste formøte ☺
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Kollegieforum
Det vil være Kollegieforum i Bergen 17-19 oktober. Hovedfokuset vil være ”budsjett”.
Det vil bli orientert muntlig på møtet fra seminaret i Bergen da det faller mellom
orienteringsfristen denne gang og møtet.

Arbeidsgruppen for Kampanje/Messer/Studiekatalogen
Arbeidet i kampanjegruppen går videre. De anbud som hadde kommet inn til UiO i
forbindelse med studiekatalogen er nå opp til vurdering. Valget av hvilken av bedriftene
som skal få lage UiOs studiekatalog for 2009-2010 gjøres i slutten av oktober. Det er
Informasjonsavdelingen, i samarbeid med en fra kampanjegruppen, som har ansvaret for
prosessen.
I tillegg går arbeidet med revidering av tekster videre. Delen om Studentdemokrati er
blitt fornyet av AU, da teksten ikke lenger var gjeldende. Velferdstinget har blant annet
kommet inn i bildet. Arbeidsgiveren som vil bli intervjuet i år vil trolig bli fra McKinsey.
Ut over det endres bl.a. karriereintervjuene. Frontfigurene for de ulike fagområdene vil
ikke lengre være masterstudenter, men professorer, og teksten til bildet vil bli markant
redusert. Delen om studenthovedstaden vil bli endret og informasjonsbiten med livet rundt
studiene vil bli omarbeidet.

Håndbok for Studenttillitsvalgte
Arbeidet med håndboken går videre. Målet er at den skal være ferdig til trykking i
begynnelsen av november. Om noen har noen innspill eller ønske til innhold er det bare å
kontakte undertegnede.

Mottak av nye studenter
Det foreligger et eget diskusjonsnotat om mottak av nye studenter i dette møtet. Der
redegjøres det også for arbeidet så langt og jeg vil med ikke utdype det noe mer her.

Annet
•

•
•

LMU hadde sitt første møte denne høsten 25. september. Jeg var dessverre ikke
tilstede grunnet UNICA-konferansen, men forhåpentligvis skal vi forsøke å få en
muntlig orientering fra en av de andre LMU-delegatene på møtet. Neste møte vil
være 13. november og tema for møtet vil være psykisk helse og rus.
AU avventer NSUs tanker for plan frem mot Stortingsvalget 2009 før vi igangsetter
vårt arbeid. Dette for å få en best mulig koordinering mellom medlemslagene.
Andres Jahres medisinske pris ble delt ut 10. oktober. I år gikk prisen til Ole Petter
Ottersen fra Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i
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•

Oslo, for hans banebrytende forskning på hjernenes signalmolekyler og
vannkanaler. Hans forskning har gitt ny innsikt i hjernens funksjon, og gir viktig
kunnskap som grunnlag for nye behandlingsmetoder av sykdommer i hjernen.
Prisen er på 1 million kroner. Prisen for yngre forskere ble tildelt forsker Mahmood
Amiry-Moghaddam ved Universitetet i Oslo, og professor Jussi Taipale,
Universitetet i Helsinki. Amiry-Moghaddam har samarbeidet med professor
Ottersen om hjernens vannkanaler og har i særskilt grad studert hvordan de
fungerer normalt, ved epilepsi og ved hjerneødem. Taipale har utviklet unike
metoder for å analysere gener som regulerer cellenes deling og vekst. Forskningen
gir ny innsikt i kreftcellers utvikling og kan også lede til nye behandlingsformer i
framtiden.
Som mine kollegaer har orientert om så har AU, sammen med leder av
Velferdstinget og 2 representanter fra internasjonal komité, vært på UNICA
konferanse i Warszawa. Evalueringen fra av konferansen fra AUs side er sendt til
ledelsen i forkant av deres møte med nettverket i Paris.

Om noen har noen videre spørsmål eller innspill på saker er det bare å ta kontakt☺
Med vennlig hilsen

Ingvild Brox Kielland
Universitetsstyret
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 105/08
Likestillingsutvalgets framtid
Jomar Talsnes Heggdal (AU)

Bakgrunn:
I regelsamlingen står det at AU skal nedsette et likestillingsutvalg. Det har ikke vært praksis de
siste årene. Grunnene har variert, men noe av årsaken har vært mangel på saker og at utvalget
ikke har noen klar rolle. I tillegg har regelverket for utvalget ikke vært særlig godt å arbeide med.
Både med tanke på mandat og sammensetning. NSU skal på neste Landsting vedta
likestillingspolitisk plattform. For å heve kompetansen og komme med bedre og mer konkrete
innspill til arbeidet og debatten rundt den nye plattformen bør Studentparlamentet vurdere om
man skal gjenopplive komiteen. På studentparlamentsmøte 18.september vedtok SP å sende
saken tilbake til AU for å få et nytt forslag til regelverk og en utredning for hva utvalget skal
kunne jobbe med.

Arbeidsoppgaver
Den mest naturlige arbeidsoppgaven dette året vil være å bistå Likestillingsansvarlig med innspill
til NSU som skal behandle Likestillingspolitisk plattform på Landstinget i 2009. En slik bistand vil
også være med å bygge opp kompetansen til de som sitter i komiteen om likestilling slik at de
bedre kan delta i debatten som kommer på Landstinget.
En annen oppgave vil kunne være å komme med innspill til saker som angår likestilling som kan
behandles av AU evt. SP. Komiteen vil å en bedre oversikt totalt over hva som skjer ute på de
ulike fakultetene enn hva Likestillingsansvarlig vil kunne ha alene.
Det er en evig debatt om Likestillingen er best tjent med å bli skilt ut som et eget arbeid, eller bli
innkorporert i alt arbeid AU og SP gjør. Jeg ser ingen motsetning mellom de to oppgavene.
Gjennom å ha en komité som arbeider med likestilling vil det kunne bidra til at
likestillingsperspektivet oftere blir tatt inn i andre debatter.
Neste år skal studentpolitisk plattform og handlingsplan revideres. I de står det allerede politikk
om likestilling. En komité som jobber med det over lang tid vil kunne komme med innspill som
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gjør politikken bedre. Den vil også kunne avdekke mangler i politikken under veis å dermed få et
insentiv til å skrive resolusjoner som kan behandles av SP.

Mandat
Likestillingsarbeidet har en tendens til å bli mye synsing, men lite handling. Dette preger også i
noe grad likestillingsarbeidet ved UiO. Det er derfor viktig at komiteen får et klart og tydelig
mandat.

Sammensetning
I dagens sammensetning sitter det både studenter, ledelse og administrasjon. Det er bra for den
totale kompetansen til komiteen, men ikke særlig lett å jobbe med over tid. Grunnen til det er at
det gjør det unaturlig å diskutere saker som retter seg innover i studentdemokratiet, enten det er
parlamentet eller NSU. Ingen ansatte i komiteen betyr ikke at det ikke er mulig å invitere folk til å
innlede eller bistå hvis komiteen er usikker på hvordan ting fungerer.

Reglementsforankring
I dag sorteres Likestillingsarbeidet inn under andre utvalg, bare sammen med kontrollkomiteen.
Jeg mener likestillingsarbeidet hører hjemme sammen med Studie og forskningskomiteen og
internasjonal komité. Ved å sidestille likestillingsarbeidet med resten av det politiske arbeidet blir
oppgavene for komiteen også klarere. I tillegg forankrer det at dette er en av de faste komiteene.
Komiteen settes ned samtidig med de andre komiteene og følger dermed studentdemokratiåret
bedre. Valg på konstituerende møte er også med på å heve statusen for arbeidet.

Forslag til vedtak
Erstatte alt som står om likestilling i dagens reglement knyttet opp til likestillingsutvalget med følgende:

Reglementet
10‐2 de enkelte komiteer
Nytt punkt
c) 4 medlemmer med vara velges til Likestillingskomiteen
10‐4 Valg av komitéledere
Tillegg
For likestillingskomiteen er Likestillingspolitisk ansvarlig i AU leder.
Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets faste komiteer
§1‐2 Definisjoner
Tillegg
Med LiK menes Likestillingskomiteen
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§1‐4 Innkalling
2. avsnitt
Tillegg: SFK, ”LiK” og IK…
Tillegg ny §5 Likestillingskomiteen
§5‐1 Saksområde
Likestillingskomiteen skal behandle de saker Studentparlamentet og AU befatter seg med innen
likestilling. Både saker som berører universitetet og andre fora SP er representert
§5‐2 Arbeidsområder
- Innspill til NSUs likestillingspolitiske arbeid.
- Oppfølging av UiOs likestillingspolitiske arbeid
- Utvikle kompetanse på likestilling
- Forberede likestillingspolitiske saker til AU og SP.
- Komme med innspill til ny likestillingspolitikk
- Likestillingskomiteen skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og
inspirasjon for likestillingsarbeidet ved UiO.
- Likestillingskomiteen leverer semestervise rapporter til Studentparlamentet

Dette strykes som en konsekvens av endringene.

§ 11–5 Likestillingsutvalgets kompetanse
Likestillingsutvalget er et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og inspirasjon for
likestillingsarbeidet ved UiO. Utvalget har forslagsrett overfor Studentparlamentet.1
§ 11–6 Likestillingsutvalgets sammensetning
Begge kjønn skal være representert i utvalget.
Følgende representanter sitter i Likestillingsutvalget i kraft av sine verv:
• To medlemmer oppnevnt av Arbeidsutvalget, hvorav en studentrepresentant fra Det
Akademiske Kollegium.
• Leder av Studentparlamentets Studie‐ og forskningskomité.
Følgende bør inviteres og oppfordres til å delta:
• Likestillingsrådgiver ved UiO.
• En representant fra studentutvalgene ved hvert fakultet ved UiO.
Likestillingsutvalget er et åpent utvalg. Alle fremmøtte studenter er å regne som medlemmer av
utvalget.
Likestillingsutvalget konstituerer seg selv og velger en leder blant utvalgets medlemmer.
Arbeidsutvalget har det overordnede ansvar for at konstituering finner sted.

1

Endret ved Studentparlamentsmøte 05/2004, 27. mai 2004
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Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg
Oppinnelig reglement vedtatt av Studentparlamentet i Oslo den 31. januar 1998.

§ 1 Generelt
§ 1–1 Fravikelighet
Denne arbeidsbeskrivelsen viker for Reglement for Studentparlamentet og Forretningsorden for
Studentparlamentet.
§ 1–2 Definisjoner
Med UiO menes Universitetet i Oslo.
Med Studentparlamentet menes Studentparlamentet i Oslo.
§ 1–3 Møtehyppighet
Det innkalles til møte når leder eller når to av medlemmene i Studentparlamentets Arbeidsutvalg
krever det.
§ 1–4 Innkalling
Utvalget forutsettes selv å avtale dato og tidspunkt for det enkelte møte. Til periodens første møte
i utvalget, og møter der dato og tidspunkt ikke er avtalt på forhånd, sender utvalgets leder ut
innkalling.
Leder har ansvaret for at neste møtedato og ‐tidspunkt blir gjort kjent.
§ 1–5 Sakspapirer
Leder har ansvaret for at sakspapirene er tilgjengelige senest to virkedager før angjeldende møte.
§ 1–6 Referater
Referatet fra det enkelte møte i utvalget skal legges ved sakspapirene til neste møte i utvalget for
godkjennelse. Utvalget leverer referat til Studentparlamentet. Likestillingsutvalget leverer
semestervise rapporter til Studentparlamentet.
§ 1–7 Møterett og ‐plikt, tale‐ og forslagsrett
Leder av Studie‐ og forskningskomiteen og to representanter oppnevnt av Arbeidsutvalget har
møteplikt til Likestillingsutvalgets møter. Forøvrig har alle studenter ved UiO møte‐, tale‐ og
forslagsrett i Likestillingsutvalget.
Likestillingsutvalgets leder omfattes av Studentparlamentets forretningsorden § 3–4.
§ 1–8 Konstituering
Utvalget konstituerer seg selv.
§ 1–9 Funksjonstid
Representantene i likestillingsutvalget har en funksjonstid på ett år. Representantene kan sitte i
flere perioder.
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§ 1–10 Økonomi
Studentparlamentet stiller kontorplass, samt dekker utgifter til telefon, faks og kopiering.

§ 2 Likestillingsutvalgets kompetanse
Likestillingsutvalget skal være et forum for diskusjon, informasjonsutveksling og inspirasjon for
likestillingsarbeidet ved UiO.

§ 3 Endringer i arbeidsbeskrivelsen
Endringer i arbeidsbeskrivelsen skal vedtas av Studentparlamentet med minst to tredjedels flertall
blant de fremmøtte representanter.
Forslag til endringer skal gjøres kjent for Studentparlamentet minst to uker før møtet og skal
behandles av likestillingsutvalget. Reglement for Studentparlamentet i Oslo § 14−2 2. setning
gjelder tilsvarende.2
Endringer i arbeidsbeskrivelsen trer i kraft etter at det plenumsmøtet der endringer er vedtatt er
hevet eller på et senere tidspunkt fastsatt av det samme plenumsmøte.

§ 4 Ikrafttredelse
Denne arbeidsbeskrivelsen trer i kraft umiddelbart.
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 110/08
Sakstittel:
Reglementsendringer
Saksansvarlig:
Arbeidsutvalget
______________________________________________________________________________________
Forslag 1
Strykningsforslag til ”Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets Likestillingsutvalg”
Stryk alt
Strykningsforslag til Forretningsorden
Stryk
§11.5 Likestillingsutvalgets kompetanse
§11.6 Likestillingsutvalgets sammensetning

og

Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal
Arbeidsutvalget innstilling: forslaget vedtas
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas
Forslag 2
Endringsforslag til Reglement
Endre § 9.2 til:
”Til Studentparlaments arbeidsutvalg velges tre personer, og begge kjønn skal være representert.
Studentparlamentet velger så leder og to universitetsstyrerepresentanter. AU konstituerer så nestleder.”
Som konsekvens om forslaget blir vedtatt vil denne regelen overstyre alt, og andre regler må derfor endres
Forslagsstiller: Ingrid Tungen Venstrealliansen
Arbeidsutvalget innstilling: forslaget vedtas ikke
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan IKKE vedtas, da det er uklarhet i teksten om
hvorvidt Arbeidsutvalget skal bestå av 3 eller 6 personer
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Forslag 3
Endringsforslag til Studentparlamentets forretningsorden
Stryk § 2.6
Forslagsstille: Ingrid Tungen Venstrealliansen
Arbeidsutvalget innstilling: forslaget vedtas ikke
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas
Forslag 4
Endring Reglement
§10.4 Valg av Komitéledere
Endres til:
§10.4 Komitéledere
For komiteene i § 10.2 er Studie og forskningsansvarlig i AU leder av Studie og forskningskomiteen og
Internasjonalt ansvarlig i AU leder av internasjonal komité.
Blant disse bør begge kjønn være representert
Forslagsstillere: Jomar Talsnes Heggdal og Ingvild Brox Kielland
Arbeidsutvalget innstilling: forslaget vedtas. Dissens Heine Skipenes og Stian Østland
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas
Forslag 5
Endring Forretningsorden
§2.6 Handlingsplanseminar
Endre til:
§2.6 Oppstartsmøte
Det første møtet i Høst‐ semesteret skal avholdes før 15. September. SP skal der etter forslag fra AU vedta et
Arbeidsprogram for Studentparlamentets virksomhet i perioden og Studentpolitisk plattform.
Møtet skal også behandle evt. Andre saker Studentparlamentets AU finner hensiktsmessig i tillegg til de
saker som fremkommer av Reglement for Studentparlamentet i Oslo.
Forslagsstiller: Jomar Talsnes Heggdal
Gjennomgående endring reglement og forretningsorden
Studentparlamentets Handlingsplan endres til Arbeidsprogram alle steder i reglementet og
forretningsorden.
Arbeidsutvalget innstilling: forslaget vedtas
Kontrollkomiteens innstilling: forslaget kan vedtas
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 121/08
Sakstittel:
Ekstrabevilgning til NSU
Saksansvarlig:
Jomar Talsnes Heggdal (AU)
______________________________________________________________________________________

NSU har de siste to til fem årene hatt et forbruk som har vært vesentlig større enn inntektene, uten
at de har vært fullt klar over det. Forrige NSU-AU startet en ryddejobb for å få oversikt over
hvordan situasjonen egenlig var, en jobb denne periodens AU har fortsatt. Over det siste året har
NSU flere ganger opplevd skrantende og til dels mangel på likviditet. Mangelen på likviditet har
til tider også gått ut over aktiviteten til NSU- sentralt og dermed også rammet oss indirekte.
På forrige NSU-LS ble det luftet i debatten om budsjett at det var ønskelig å bidra med ekstra
penger. Etter møtet vedtok NSU- Bergen at de ville innbetale 10 % av tilbakeføringene fra NSU,
for Oslo sin del vil det tilsvare ca 40 000. Forutsetningen var at minst tre lokallag gjorde det
samme. Etter at den oppfordringen kom har alle lokallagene signalisert at de vil gjøre det samme.
Totalt vil innbetalingene utgjøre ca 180 000 kroner, og dermed sikre likviditeten til NSU sentralt.
Det er ikke bare uproblematisk å gi penger til noen som ikke har total oversikt over sin egen
økonomi og som tidligere har vist at de ikke er overdrevent gode på å følge budsjettene som blir
vedtatt. Hadde vi ikke sett tydelige tegn til bedring og tro på at økonomien skal ordne seg raskt
ville det vært uansvarlig å gi pengene.
Gjennom å sitte i NSU-LS har også UiO representanter vært med på å ikke drive tilstrekkelig god
kontroll på økonomien til NSU. Dermed er det også vårt ansvar i dag å sørge for at økonomien får
en positiv utvikling. Videre har nå alle andre medlemslag vedtatt å overføre penger til NSU. At
alle andre gjør det er ikke noe godt argument i seg selv, men også Oslo har godt av å bli sett på
som konstruktive som helhet i NSU.
Med tanke på den økonomien NSU har, vil vi ikke gi penger uten forbehold. I dag finnes det
ingen god nok avtale mellom NSU og SP som regulerer når medlemskontingenten skal betales
inn og når overføringene skal betales tilbake. Forsinkelse i overføringene tilbake til lokallagene
har vært en stor medvirkende årsak til det økonomiske rotet. Vi foreslår derfor at som premiss for
å betale ut pengene skal en avtale om forholden rundt tilbakebetalingene være underskrevet.
Forslag til vedtak
- NSU-UiO gir NSU sentralt en ekstrabevilgning på 40 000 kroner
- Pengene overføres ikke før det er kommet på plass en avtale mellom NSU-UiO og NSU om datoer
for innbetaling av medlemskontingent og tilbakeføringene
- Ekstrabevilgningen betales fra egenkapitalen over budsjettet for 2008
U
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Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 122/08
Sakstittel:
Mottak av nye studenter
Saksansvarlig:
Ingvild Brox Kielland og Heine Skipenes
______________________________________________________________________________________

De nye studentene som kommer til Universitetet i Oslo (UiO) skal få den ”beste starten på den
beste utdannelsen”. Semesterstartsukene skal legge grunnlaget for et inkluderende faglig og
sosialt miljø, samtidig som studentene motiveres og engasjeres til å fordype seg i sitt valgte fagfelt.
Dagens mottak av nye studenter har mange positive sider, men klarer ikke å fylle alle de
oppgavene som er ønskelig i et helhetlig mottak. UiO og Studentparlamentet har for eksempel en
sentral fadderordning, men i tillegg finnes en rekke lokale varianter som ikke følger det sentrale
opplegget. Det faglige fokuset er sporadisk. Generelt er antallet faddere pr ”fadderbarn” lavt
sammenlignet med de fleste andre norske universitetene, og det er usikkert hvilken rolle fadderne
skal ha. I tillegg er det mange aktører som skal delta og profilere seg i semesterstartukene.
Ordningen slik den er i dag gjør at de ulike aktørene lett kan utkonkurrere hverandre i stedet for å
bidra til å vise det mangfoldet som finnes. Dette fordi arenaene for synlighet ikke er gode nok, og
fordi informasjonsflyten mellom de ulike leddene (og aktørene) er mangelfulle. Det er behov for
et mer helhetlig mottak av nye studenter som har både det sentrale, lokale og sosiale satt i system.
Studentparlamentet vedtok i sitt arbeidsprogram for 2008‐2009:
Semesterstart blir en introduksjonsuke med økt faglig fokus og generell introduksjon, studieteknikk,
informasjon og veiledning.

Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) har begynt arbeidet med å nå målsetningen skissert i
arbeidsprogrammet. Dette notatet er ment som et diskusjonsnotat for å informere om prosessen
så langt, og for å gi Studentparlamentet en direkte mulighet til å gi innspill på hvordan mottak av
nye studenter bør se ut i fremtiden.
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Situasjonsbeskrivelse av dagens mottak
Sentral fadderordning
UiOs (og Studentparlamentets) sentrale fadderordning har som hovedansvarsoppgaver å
koordinere og gjennomføre de sentrale arrangementene, samt rekruttere og lære opp faddere.
Den sentrale fadderordningen består av en fast ansatt hos SiO Studentliv (75 %), samt 3 studenter
som jobber deltid fra 1. januar til 1. september hvert år. Hovedarbeidsmengden er lagt til
sommeren og semesterstart, men de jobber kontinuerlig gjennom hele året.
Studiestartskoordinator
UiO har en koordinator ansatt i Studieavdelingen hvis hovedoppgave er å samle inn informasjon
om og følge opp de ulike enhetenes arbeid med mottak av nye studenter. Koordinatoren er også
direkte ansvarlig for kontakten mellom Fadderordningen, SiO og UiO.
SiO Studentliv
En av avdelingene under SiO (Studentliv) har ansvaret for kontakten mellom foreningene og er
en servicefunksjon for disse. Den sentrale fadderordningen er administrativt ”eid” av
Studentparlamentet, men styrt gjennom denne avdelingen. Samarbeidet med Det Norske
Studentersamfund er også fundert i denne avdelingen.
Lokalt
Enkelte fakulteter (juss, odontologi, medisin, samt mat.nat) har egne lokale fadderordninger.
Tilknytningen til den sentrale ordningen, samt innhold og opplæring av faddere varierer. I tillegg
har alle enheter mottak på programnivå, hvor faglig introduksjon til programmet og
grunnleggende innføring i for eksempel Studentweb innpasses.

Tidenes velkomst 2009
AUs målsetning er at velkomsten for nye studenter i 2009 skal bli tidenes beste. Det er viktig at
UiO aktivt kommer på banen og satser på en mer helhetlig mottaksordning. Semesterstart er mer
enn bare mottak av nye studenter. Det er også starten på et semester for den eksisterende
studentmassen. En målsetning bør derfor være å skape en felles arena for både nye og gamle
studenter, hvor det faglige og det sosiale står i fokus.
Videre følger noen av tankene AU har gjort seg så langt:
Immatrikulering
Immatrikuleringen på Universitetsplassen er ønskelig at opprettholdes, men at det i tillegg skal
lages en egen immatrikulering på fakultetene/instituttene. Hovedpoenget med dette er at de nye
studentene får en arena der de allerede fra dag én blir del av et kull og at det sikres at alle får en
faddergruppe tilknyttet sitt program. En tanke kan være at det for eksempel blir delt ut en
velkomstpakke første dagen hvor all nødvendig info som akkurat den studenten, på det
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programmet, trenger. Det skal være oversikt over vedkommendes faddergruppe, kontaktinfo til
studieveileder, oversikt over arrangementene som skjer på instituttet de neste ukene, hvilke
foreninger man kan engasjere seg i på programmet, oversikt over det som skjer sentralt osv osv…
Det skal ikke være en informasjonsblekke som går igjennom alle de tekniske detaljene i
Studentweb – som en del av dem dessverre er i dag.
Faddere
Slik det er i dag har Fadderordningen ansvaret for rekruttering av faddere. Det viser seg derimot
at der de greier å engasjere studenter lokalt, er der de får flest faddere. Derfor mener vi det kan
være hensiktsmessig å forsøke at en større del av ansvaret med å rekruttere faddere legges til
enhetsnivå. Rekrutteringskampanjer, faddergoder og skolering skal enda koordineres sentralt,
men at de lokale enhetene bør bli tildelt hovedansvaret med å sikre et riktig antall faddere som gir
et godt forholdstall mellom fadder og fadderbarn.
Sentralt
Festivalteltet som i dag står på Frederikkeplassen har et ubrukt potensial. I dag er det STUDiO
som administrerer teltet, men aktivitetsnivået (særlig på dagen) varierer fra år til år. I år var det
for eksempel ingen arrangementer i teltet.
Visjonen er at det skal være et telt som syder av liv og som forener innblikk i livet rundt studiene
med for eksempel populærvitenskapelige forelesninger, kulturhovedstaden Oslo, SiO og Det
Norske Studentersamfund. UiO skal vise det beste av hva de har å tilby sine studenter. En løsning
for å oppnå dette kan for eksempel være at den sentrale Fadderordningen til UiO overtar ansvaret
for koordineringen av arrangementene som skjer i teltet i samarbeid mellom alle relevante
aktører.
En viktig del av et helhetlig mottak er å gjøre en innsats for å få flere studenter til å bli klar over og
benytte seg av det mangfoldet av tilbud og muligheter som finnes på UiO. Hadde det ikke vært
gøy om vi kunne greie å lage et mottak som gjorde at engasjementet i en forening ble like naturlig
som en pensumliste?
Lokalt
Studentene som kommer inn på UiO skal kanskje ikke føle seg som om de er 1 av 30 000, men
kanskje som om de tilhører et kull? Inkludering i studiemiljøet og følelsen av tilhørighet kan for
eksempel vise seg å ha mye å si for å redusere frafall… Den jobben som gjøres på enhetene er
utrolig viktig, spesielt siden semesterstart strengt tatt legger grunnmuren for studiehverdagen til
en student.
På programmene skal de selvfølgelig fremdeles ha informasjonsmøter hvor alt det rent tekniske
gjennomgås. Det som ønskes er en utvidelse av det faglige aspektet. Populærvitenskapelige
foredrag og ”spenstige” introduksjonsforelesninger om hva de skal ta fatt på de neste 3 eller 5
årene, blandet med ekskursjoner og andre kreative faglige aktiviteter, er det vi vil oppnå. Det
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sosiale skal selvfølgelig heller ikke glemmes. Her blir program‐ og fagutvalg og foreningene
viktige aktører.
For å oppnå dette må de lokale enhetene stimuleres til å gjøre en større jobb i forbindelse med
mottaket av nye studenter. Både studenter og enheten for øvrig.

Arbeidet til nå og veien videre
På det første møtet AU hadde med både rektoratet og studieavdelingen ble mottaket av nye
studenter lagt frem som en av hovedprioriteringene for 2008‐2009. Innspillene som kom fra
ledelsen var at de var takknemlige for initiativet og ønsket at AU skulle arbeide videre med ideen
for så å komme tilbake med saken ved en senere anledning. På rektoratmøtet 2. oktober ble en
mer helhetlig idé om hva mottaket for nye studenter skal omfavne lagt frem. AUs visjoner og mål
ble godt mottatt og AU har fått grønt lys til å begynne arbeidet med å sette ideene ut i livet.
Studentparlamentet vedtok 18. september et budsjett hvor det er satt av 100 000 kr til tiltak i
forbindelse med semesterstart 2009. Forslag til satsningsområder, gode ideer og ønsker fra
Studentparlamentet sine representanter om hvordan mottaket av nye studenter skal være, er det
vi søker fra diskusjonen i Studentparlamentet. De momenter som fremkommer under møtet vil
bli tatt med i det i videre arbeidet.
Noen konkrete punkter vi ønsker tilbakemeldinger på er:
•
•
•
•
•

Er Studentparlamentet enig i AU og universitetsledelsens tanker som fremgår av notatet?
Savner dere noen konkrete tiltak under semesterstart?
Hvordan burde Festivalteltet best benyttes?
Hvilke sider av UiO skal vi vise frem?
Hvordan skal vi bedre vise fram foreningslivet/studentdemokratiet ved UiO?
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Studentparlamentet
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 123/08
Ettergodkjenning av varaer til Velferdstinget
AU

Studentparlamentets Arbeidsutvalg har under AU-møte 30.september 2008 valgt Jenny Nygaard,
Mirian Aakre og Simen Warp som varaer for Fakultetslistene til Velferdstinget, og under
AU-møte 2.oktober 2008 valgt Johan Aaron Haflen og Thomas Tallaksen som varaer for
Venstrealliansen og Elin Maria Estrange som vara for Sosialdemokratene til Velferdstinget.

Forslag til vedtak fra AU:
- Valgene ettergodkjennes.
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SP 124/08
Søknad om støtte til konferanse
Jomar Talsnes Heggdal

Bakgrunn
AU mottok 7. oktober en søknad fra Nils Jøran Ridl, studentprest på BI, om 10 000 i støtte
til en Europeisk konferanse for studentprester. Etter dagens retningslinjer faller en slik
søknad utenom de aktiviteter som er søknadsberettiget fra Studentparlamentet. I tillegg
kan saken ha en prinsipiell karakter vedrørende støtte til livssynsorganisasjoner.
Hva søkes det om
Som det står i søknaden, se vedlegg 1, søkes det ikke om penger til religiøs aktivitet, men
til honorering av studenter og unge musikere de har med seg på konferansen. Totalt er
budsjettet til konferansen ca 780 000 kroner. I tillegg til å søke penger fra alle
studentdemokrati som har studentprester søker de også ulike departementer og kirkelige
organisasjoner om støtte.
Økonomiske konsekvenser for Studentparlamentet
De søker om inntil 10 000 kroner. Det er penger vi kan ta fra egenkapitalen uten at det går
ut over driften verken i år eller fremtidige år.

Forslag til vedtak:
-

Ingen innstilling

Mer om konferansen kan leses på www.ceuc.org
Vedlegg
1. Søknad fra CEUC
2. Dagens reglement for støtte til studentorganer.
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Konferansen CEUC 2009
Att: Studentprest Nils Jøran Riedl
Handelshøyskolen Bl
Studentvelferd C3 Indre
0442 Oslo
Oslo 30. september 2009

Studentparlamentet i Oslo
Villa Eika Blindernveien 37
PB 10BB Blindern
0317 Oslo

Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av europeisk konferanse
sommeren 2009
Den norske kirkes studentprester vil med dette søke om økonomisk støtte til
gjennomføring av konferanse for studentprester fra hele Europa.

Vi søker med dette om kr.- 10.000.- fra Studentparlamentet i Oslo. Dette vilvære et
bidrag som kan gjøre det mulig for oss å levere en konferanse av høy kvalitet, med
solid faglig innhold og stor kulturell bredde. Ambisjonsnivået på det vi får til vil
selvsagt blitilpasset den støtte vi kan fåfra ulike instanser.
Vi henvender oss med dette særskilt til våre samarbeidende studentforeninger vi som
studentprester er knyttet til, og har øremerket den støtte som blir gitt fra disse til
dekking av utgifter knyttet til honorering av studenter og unge musikere vi har med
oss på konferansen.
Konferansens økonomi er for det meste betinget av den deltakeravgift som
deltagerne selv betaler, og vi ønsker derfor å søke om bistand til å kunne tilby mer
enn det som dekkes av denne avgiften som primært dekker kost og losji. Vi håper på
positiv vurdering av søknaden, og ber om tilbakemelding dersom det nå er for tidlig å
søke på slike midler for konferanser som skal finne sted i 2009.
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Bakgrunn for konferansen

Studentprestene i Norge inviterer sommeren 2009 til europeisk konferanse for
studentprester. Denne årlige konferansen, også kalt CEUC (Confernence of
European University Chaplains) ble sist arrangert i Norge i 1997. Sist konferansen
var iNorge ble den avholdt i Trondheim. Denne gangen har vi valgt å legge
konferansen til Agder folkehøgskole i Søgne ved Kristiansand. Konferansen skal
avholdes 1.-6. juni 2009. Konferansen har hatt relativt stabilt deltagerantall gjennom
mange år. Det er forventet mellom 80 og 100 deltagere på konferansen. Vedlagte
budsjett for konferansen balanseres med 80 betalende deltagere.

Tema for konferansen
Under hovedtema 'nWhat's up?? - Chaplaincy in times of change" forventer vi at
det kommer studentprester fra hele Europa og med bred økumenisk sammensetning'
Vi har et ønske at vi dette året kan få økonomisk bistand som vil gjøre det mulig for
oss å invitere deltagere fra sør-europa med særlig fokus på å få med katolske
studentprester, samt øst-europa hvor det av økonomiske grunner tradisjonelt har
vært lav deltagelse.
I beskrivelsen av konferansen (se vedlagte informasjonsbrosjyre), beskrives

hensikten med denne konferansen på denne måten:
Gjennom de siste tiår har samfunnet endret seg fra å være monokulturelt til å bli
multikulturelt. A jobbe med studenter i dag gir utfordringer på mange forskjellige
nivåer. Denne konferansen vil fokusere på tema som er relatert til kirkens rolle i en tid
da spiritualitet har blitt mer framtredende. Samtidig ser vi at de tradisjonelle
religionene har mistet mye av sin posisjon. Vi har ikke en tanke om å lage en ny
misjons bevegelse, men ønsker å gi en meningsfull respons til unges søken etter å
finne en meningsfull tro. Mot denne bakgrunnen kommer noen problemstillinger opp
som vi ønsker å fokusere nærmere på; Lage steder som gir en resonansbunn hos
studentene (tilrettelegge for religiøst liv på lærestedene), skape et meningsfullt språk
for tro (kontinuerlig prøve ut og være med på utvikling av nye gudstjenesteformer,
liturgiei og meningsfulle ritualer), og arbeide med temaer som dialog og fred i tillegg
til å arbeide med å søke etter en meningsfull spiritualitet.

Faglige ressurser
Vi har ønsket å sette Sammen et program som viser noe av det som vi som
studentprester i Norge har å spille på som gjør oss særegne i europeisk
sammenheng. Det fokus som er og har vært på liturgi og
gudstjenesteeksperimentering samt sammenheng mellom kulturliv og trosliv gjennom
[ontakt med bl.a. Kirkelig Kulturverksted har vi lagt stor vekt på - også fordi vi vil vise
fram noe av det beste vi kan tilby i et omland hvor det er store endringer, Arbeid med
religionsdialog og fredsarbeid er også noe som vi i norsk sammenheng har kunnet
foklsere mye på, og erfaringer fra dette arbeidet vil vi gjerne dele med våre kollegaer
fra hele Europa.
Store deler av det faglige programmet og innholdet i hovedforedragene er allerede
klart og vi har ønske{ å få med oss foredragsholdere av høy kvalitet både fra Norge
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og andre steder. De som til nå er gjort avtaler med er professor Jorunn Økland på
senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, Professor Owe Wikstrøm fra religions
psykologisk seksjon ved universitetet i Uppsala, Dr. KariVeiteberg fra Den norske
kirkes liturgiske nemnd, Førsteamanuensis Kristin Nordervallfra Høgskolen i
Tromsø, foruten professor i musikk og komposisjon June Boyce-Tillmann ved King
Alfreds College i England og en av de bestselgende katolske forfattere for tiden,
Gregory Collin fra lrland. Sammen med disse vil det også være et bredt sammensatt
tilbud av arbeidsgrupper og mindre seminarer hvor studentprestene selv vil bidra.

Vedlegg
Sammen med denne søknaden legger vi også et eksemplar av den brosjyren som er
benyttet for å promotere neste års europeiske studentprestkonferanse under årets
verdenskonferanse som fant sted i Finland. I tillegg legger vi ved foreløpig budsjett.
Ytterligere informasjon kan fårs ved henvendelse til undertegnede.

For nasjonal komit6 CEUC 09

Nils Jøran Riedl
Studentprest, Handelshøyskolen Bl
Nils.i.riedl@bi.no
46 41 02 85

Komiteen består i tilleqq av
Hilde Sælmann, Studentprest, Høgskolen i Bodø
Linn Strømme Hummelvold, Studentprest, Høgskolen i Hedmark
Valborg Orset Stene, Studentprest, Høgskolen i Oslo
Helge Smemo, Studentprest, Universitetet i Agder
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Budget for GEUG - Kristiansand 2OOg
accommodation costs
80 participants
Room single (KS) (21)21 x 450 x 5
Room single (tnt) (19) 19 x 350 x 5
Room dbl (lnt) (20)40 x 300 x 5
Room secr 20x2p,300 x 5
Rooms for keynotespoeacers (6 1. night)
Food keynote speakers
board meeting prior to conference 13 x overn.
board meeting prior to conference, lunch
board meeting prior to conference dinner
Lunch Monday
Lunch Thursday
Lunch x3
Dinner Monday ink. wine
Dinner x 3
Party dinner
Preparation meeting
Unecpected costs, preparation

Total costs
kr 47 250,00

kr 33 250,00
kr 60 000,00
kr 3 500,00
kr 2 700,00
kr 2 460,00
kr 10 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 6 150,00
kr 9 840,00
kr 39 360,00
kr 20 500,00
kr 46 740,00
kr 45 100,00
kr 40 000,00
kr 40 000,00
kr 416 850,00

Sum accommodation

Euro

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
c

5 906,25

4156,25
7 500,00
437,50
337,50
307,50
1 250,00
625,00
625,00
769,75
1 230,00
4 920,00
2 562,50
5 842,50
5 637,s0

5 000,00
5 000,00

52106,25

Conference costs
Getting people from the airport (minibus)
Transportation of luggage to Søgne
Boat frnm Kristiansand on Monday
workshops 10 persons traveland lodging (one night)
Consert
preparation costs
gifts to keynote speakers
Keynotespeekers - Nonnregians (3 - lecture)
Keynotespeekers - No-nonvegians (3 - lecture)
Workshops - keynotespeekers (6 worksshops)
keynotespeakers, travel
Translation Jacob mass
Jakob mass

publicity

designwebsite

Excursions (Buss, Boat, SS. Sørlandet)
support participants from eastern/southern Europe
secretarial costs, 2 persons for 1 week
unforeseen
membershi fee
ceuc

sum program

80x15

SUM Gosts
Total costs:

kr 10 000,00 €

1 250,00

kr 5 000,00 €
kr 5 000,00 €

625,00
62s,00
2 437,50

kr 19 500,00 €
kr 25 000,00 €
kr 20 000,00 €
kr 5 000,00 €
kr 4 692,90 €
kr 5 508,00 €
kr 7 508,40 €

000,00 €
000,00 €
kr 30 000,00 €
kr 10 000,00 €
kr 64 500,00 €
kr 46 500,00 €
kr 17 550,00 €
kr 25 000,00 €
kr I 600,00 €
kr 15 200,00 €
kr 15
kr 20

kr360 559,30 €
kr777409,30 €

3125,00
2 500,00
625,00
586,61

688,50
938,55
1 875,00
2 500,00
3 750,00
1 250,00
g 062,50
5 812,50

2193,75
3 125,00
1

200,00

1 900,00

45 069,91

97 176,16

INCOME

participants: 50x7S00 (Single roor
participants; 20x62S0( Double roo
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Subsidies*
SUM INCOME

23. oktober 2008

kr 277 409,30
kr777 409,30

€
€

34 676,16
97 176,16

*Det er søkt støtte fra statlige instanser; Utenriksdepartementet,
Kultur- og kirkedepartementet
Kirkelige instanser; Bispedømmerådene, Mellomkirkelig råd, Kirkerådet, Kirkens arbeidsgiverorganisasjr
Utdanningsinstitusjoner; Universitetene, Høgskoler som har studentprest tilknyftet seg
Andre sponsorer; Rasmussengruppen, Sparebanken Pluss, samt noen legater
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Universitetet i Oslo
Norsk Studentunion

Postadresse:
Postboks 1088 Blindern
0317 OSLO

E-post: sp-adm@studorg.uio.no
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Tlf: 22 85 70 44
Fax: 22 85 52 77

REGLEMENT FOR BEVILGNINGER TIL STUDENTORGANER
Vedtatt av SP-AU 29.oktober 2007

1

Formål
Studentparlamentet i Oslo ved Studentparlamentets Arbeidsutvalg (SP-AU) bevilger økonomiske
midler til fag-, program-, institutt-, og studentutvalg. Studentdemokratiets organer på fakultets-,
institutt-, og program-, og fagnivå er berettiget til bevilgning.
SP-AU fastsetter årlige bevilgninger til studentutvalgene ved årsskiftet, og gjennom hele året i
forbindelse med søknader fra fag-, program-, institutt-, og studentutvalg.

2

Bevilgninger til studentutvalg
•
•
•
•

60 % av total bevilgning fra UiO
Bevilgningene overføres til studentutvalgets bankkonto den 1.mars
Bevilgningene skal fordeles årlig etter det antall studenter som utvalget representerer
Bevilgningene forutsetter at regnskap for forrige år er levert innen fristen den 15.februar

2.1.1 Krav om levering av regnskap
Hvert år innen den 15. februar skal utvalgene sette opp et fullstendig regnskap for forrige periode
med årsberetning, og sende dette sammen med budsjettforslag til Studentparlamentet ved
organisasjonssekretær. Hvert studentutvalg må utarbeide et kortfattet økonomireglement.

3

Bevilgninger til student-, program-, institutt-, og fagutvalg
•
•
•
•
•
•

3.1.1
•
•
•
•
3.1.2
•

40 % av total bevilgning fra UiO
Fordeling etter søknad
Fire årlige søknadsfrister: 15.02, 15.04, 15.09, 15.11.
Det bevilges maksimum 25 % i forbindelse med hver søknadsfrist
Midler som ikke er fordelt innen en frist overføres til neste
Bevilgningene blir ikke betalt utvalget kontant, men utvalget sender faktura eller kvitteringer til
Studentparlamentet ved organisasjonssekretæren
Tildelingskriterier
Arrangementer som styrker studenters bevissthet rundt studentdemokratiet prioriteres
Søknad om etableringsmidler prioriteres
Støtte tildeles ikke til studieturer eller utgifter knyttet til reisevirksomhet
Driftsmidler bør primært dekkes av nærmeste administrative enhet på UiO
Søknadsskjema
For å sende inn søknad skal man benytte skjema som ligger på våre nettsider
www.studentparlamentet.uio.no

Blindern 29. oktober 2007
Heine Skipenes
Leder 2007-2008
Sist oppdatert: 09/10/2008

Thomas Tallaksen
Nestleder 2007-2008
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Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
Sakstittel:
Saksansvarlig:

SP 125/08
Valg av delegater til Velferdstinget
AU

Bakgrunn
Hvert år må det velges nye delegater til Velferdstinget fra Studentparlamentet. I år er
fristen for å sende inn valgprotokollene 1. November, noe som gjør at vi må foreta valget
på dette studentparlamentsmøte.
Innledning
Tidligere år har det vært ulik sammensetning av Velferdstinget og Studentparlamentet.
Etter at den nye valgordningen ble innført er det et delegat for hver påbegynte student
begge steder. Det betyr at SP har 28 delegater fra valget, og skal velge 28 delegater til
Velferdstinget. For å få en klarere linje mellom SP og VT foreslår vi at sammensetningen
av delegatene til VT blir lik sammensetningen av Studentparlamentet.
Forslag til vedtak
Fordelingen av delegater til VT er følgende:
-

Liberal Liste
Blå Liste
Sosialdemokratene
Venstrealliansen
SV-lista
HF-Lista
Realistlista
Juslista
MOSL

3
3
4
5
2
1
4
3
3

Kandidater fremmes i møtet

Sist oppdatert: 09/10/2008

24 av 26

Møte i Studentparlamentet

Til:
Fra:

23. oktober 2008

Studentparlamentet
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SP 126/08
Sakstittel:
Resolusjoner
Saksansvarlig:
AU
______________________________________________________________________________________

Ved sakspapirfristen 9. oktober 2008 hadde det kommet inn én resolusjon til AU:
Resolusjonen er fremmet av Jomar Talsnes Heggdal:

Grønt universitet?
Med alle sine innkjøp utgjør universitetet en betydelig forbruker makt. Samtidig har regjeringen
gitt oss muligheten til å bruke den til å prioritere miljøhensyn i alt universitetet kjøper. Den
muligheten må universitetet bruke.
PCer, papir, mat, kontormøbler og bilkjøring er alle områder hvor det er mulig å finne
miljøvennlige produkter. Problemet slik det er nå blir miljøprioriteringene tilfeldig og noe man
tenker på etter man har tenkt på alt det andre man vil ha. Jeg mener at universitetet må tenke
miljø først. Vil man ha produkter som skader miljøet, skal man tvinges til å tenke alternativt.
Gjennom lov om universell utforming har vi fått krav til at ny og gammel bygningsmasse skal ta
hensyn til folk med funksjonshemminger. Når Snøhvit bygde operaen ble det også stilt krav til
miljøvennlighet. Operaen ble ikke dårligere av den grunn.
Miljøvennlige produkter er ikke alltid dyrere eller dårligere. En ting er den kortsiktige prisen man
må betale, men anbudsregelverket legger åpner for at man kan tenke mer langsiktig over
konsekvensene innkjøpene gir. Den åpningen må brukes oftere. Særlig i England har mange
universiteter blitt Fair Trade universiteter, det samme har flere kommuner gjort. Nordland
Fylkeskommune satte strenge miljøkrav når de skulle kjøpe nye PCer, de fikk like gode, like
billige PCer, men med minimale miljøkonsekvenser. Oslo Kommune stilte absolutte miljøkrav når
de skulle kjøpe nye biler i 2005. Det gav kommunen en innsparing på 690 tonn co2 over tre år og
4,5 millioner kroner. Eksemplene på at det er mulig å tenke miljø i offentlig sektor er mange.
Verden står ovenfor enorme miljøutfordringer, og universitetet som kunnskapsarena har her et
spesielt ansvar. Universitetet må tenke miljø i alle ledd av egen organisasjon, og legge til rette for
at studentene i sin studiehverdag får muligheten til å gjøre miljøbeviste valg. Dette innebærer alt
fra de små tingene som kildesortering til store strategivalg. Det må være mulig å ha en
klimanøytral studiehverdag.

Sist oppdatert: 09/10/2008
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I dag finnes det ingen planer for hvordan miljøhensyn skal tas på universitetet. I strategisk plan
for 2005‐2009 er ikke miljøhensyn nevnt med et eneste ord, dette er for dårlig. Skal vi ha
ambisjoner om å endre fremtiden må vi tenke miljø. Skal man få til endring kreves det klare
signaler og styring. Universitetet i Oslo skal være størst og best, også på miljø. Akkurat nå er vi
like dårlige som alle andre i handlig, men i tillegg mangler vi planene for hvordan vi skal bli et
grønt universitet.
Det er viktig å vise at Universitetet tar miljøansvar. Både med tanke på rekruttering og for å
faktiske gjøre en forskjell for miljøet. Stadig oftere ser vi at folk tar miljøhensyn også ved valg av
studier. Det kan være alt fra et godt kollektivtilbud til fagtilbudet. Nettopp fordi miljøhensyn kan
være så mange ulike ting er det viktig med en helhetlig plan som sørger for at endringene ikke
slår i hjel hverandre og at man setter inn ressursene der de gir mest igjen. Til et slik arbeid trengs
ansatte og penger. I dag er det ingen ansatte ved universitetet som har miljøhensyn som sin
hovedoppgave. Arbeidet er spredt rundt på ildsjeler som gjør så godt de kan når de har tid
mellom andre ting. Teknisk avdeling trenger ressurser til miljøplanlegging av større prosjekter og
utredning for mulige ENØK tiltak og større endringer i bygningsmassen. For best å få utnyttet
den kompetansen og viljen til å tenke miljø som finnes trengs det en egen koordinator.
Universitetsstyret må derfor bevilge 1,5 millioner til en miljøkoordinatorstilling over budsjettet for
2009.

Universitetet må:
- Ansette en egen miljøkoordinator og en som kan utrede miljøprosjekter for teknisk
avdeling. Dette skal det bevilges penger til over budsjettet for 2009.
- Utarbeide en egen miljøplan.
- Sette miljøpåvrikning som det viktigste kriteriet ved innkjøp av varer og tjenester.
- Bli klimanøytralt innen 2020.
- Kjøpe klimakvoter for alle flyreiser.
- Satse tydeligere på miljø i strategisk plan for 2010‐2014.
- Bevilge mer penger til forskning på klimaendringene.

Sist oppdatert: 09/10/2008
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Endringsforslag reglement, forretningsorden og
Arbeidsutvalgets arbeidsbeskrivelse

Forslag 1
Forslagsstiller: AU
Reglement
§8-1 Vedtaksdyktighet
Stryke ”fra kretser som har avholdt valg”

Forslag 2
Forslagsstiller: AU
Reglementet
§6-4 Kjønnsmessig fordeling
Endre ”i Det akademiske kollegium” til Universitetsstyret.
§8-3 Innkalling
Endre ”UiOs Kollegium” til ”Universitetsstyret”
Forretningsorden
§2-7 Faste punkter på dagsorden
5. avsnitt
Endre ”akademiske kollegium” til ”Universitetsstyret”
§3-10
Endre ”det akademiske kollegium” til ”Universitetsstyret”

Forslag 3
Forslagsstiller: AU
Arbeidsbeskrivelse for AU
§4- 10 Studentparlamentets krisefond
Stryk hele paragrafen

Til:
Fra:

Studentparlamentets representanter
Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Saksnummer:
SP 126/08
Sakstittel:
Resolusjoner
Saksansvarlig:
Jomar Talsnes Heggdal
______________________________________________________________________________________
Flere faste stillinger!
Vel 40 prosent av disputerte phd'er forsvinner ut av akademia (NIFU-Step 12/2007). Over 1/3 av
postdoktorer er ikke å finne igjen i sektoren (NIFU-Step 12/2007). Nesten 40 prosent av
vitenskaplig ansatte ved universitet og høyskoler er midlertidig ansatt (NSD. 2004).
Ved UiO er opptil 60 % av forskning og undervisning utført av midlertidig ansatte (ca. 950
stipendiater og 1000 andre midlertidig vitenskapelig ansatte, mot 1250 faste vitenskapelig ansatte,
tall fra DBH for 2007). Denne virkeligheten vil på sikt sette en stopper for at det er på
universitetene landets klokeste hoder er, på sikt vil det være drepende for sektoren. Det må være
en mulighet å få fast jobb på universitetet uten at man blir professor eller 1. amanuensis.
Regjeringen droppet den lenge varslede rekrutteringsmeldingen i sommer. Meldingen var først
lovet til årsskiftet 2007/08. I meldingen skulle Regjeringen foreslå tiltak for å følge opp løftene i
Soria-Moria om å øke antall nye stipendiatstillinger og opprette flere forskerstillinger for dem som
var ferdige med sin doktorgrad (Soria Moria erklæringen, s. 49).
Regjeringen greier ikke lage en stortingsmelding om hvorfor det er viktig å beholde unge forskere
ved universitetene. Aksjon ”Lausungene 2008” har som mål å komme med en melding fra
grasrota av unge forskere i Norge, og levere den til Stortinget før jul i år.
Meldingen vil blant annet inneholde forslag til tiltak, en beskrivelse av situasjonen for
midlertidige forskere, forslag til karriereplaner og økonomiske konsekvenser. Arbeidstittelen er:
"Universitetets vitenskaplige løsarbeidere. Grasrotmelding om rekruttering og midlertidig
ansatte". Aksjon "Lausungene 2008" skal gjøre ferdig det arbeidet som Regjeringen aldri fullførte.

Studentparlamentet krever at:
- Universitetet ansetter flere unge akademikere i faste stillinger
- Det legges til rette for at postdoker og disputerte phd'er får rom for å bli på universitetet
også etter sine faste perioder.
- Regjeringen må utforme en helhetlig rekrutteringspolitikk, inkludert midler til flere faste
vitenskapelig stillinger.

1

-

Alle partiene i sine stortingsprogrammer kommer med en plan for hvordan man skal få
flere faste stillinger i akademia.

Aksjonen ”Løsungene 2008” støttes av Forskerforbundet, Akademikerne, NITO, NSU og StL.
Du kan lese mer om aksjonen på nettsiden til alle støtteforeningene.
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Til:
Fra:

Studentparlamentets representanter
Ingrid Tungen og Margrethe Gustavsen, Venstrealliansen
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SP 126/08
Sakstittel:
Resolusjoner
Saksansvarlig:
Ingrid Tungen
______________________________________________________________________________________
Nei til en svekket bachelorgrad
Studentparlamentet vil rette sterk kritikk mot universitetsstyret vedtak i de faglige prioriteringene
som er ment å flytte ressurser fra lavere til høyere grad.
Når bachelorgraden sultefores tvinges studentene til å velge mellom 5 års utdanning eller ikke
noen i det hele tatt. Ved å nedprioritere undervisning de første årene vil flere studenter falle fra.
Når vi ser dette i sammenheng med at kun 13 prosent av studentene med lavere grad
universitetsutdanning får jobb, så virker det som en bevisst strategi å få flere halvstuderte
studenter på dagpenger heller enn i jobb.
Studentparlamentet mener at det er fullt mulig å gjøre bachelorgraden til en selvstendig grad.
Kvaliteten på undervisningen må opp, informasjonen til næringslivet om at graden faktisk
kvalifiserer må styrkes og studentene må få bedre studieveiledning.
Studentparlamentet vedtok derfor senest i august i vår politiske plattform at: ”UiO har et ansvar
for å tilrettelegge bachelorgraden slik at den blir en selvstendig og avsluttende grad. Dette skal
synliggjøres overfor arbeidslivet og bevisstgjøres studentene”.
Studentparlamentets tillitsvalgte i universitetsstyret viste svak dømmekraft da de gikk inn for å
flytte penger fra lavere til høyere grad. Å åpenlyst handle på tvers av vedtatt politikk og
studentenes interesser viser lite respekt for studenter og parlament. Man trenger ikke være
professor i matematikk for å skjønne at økt fokus på høyere grad uten å tilføye nye midler vil
svekke den lavere graden. Mastergraden trenger å styrkes, men siden situasjonen er så prekær på
lavere grad er det uansvarlig å ta pengene herfra.
Studentparlamentet krever strakstiltak for å styrke bachelorgraden ved å styrke den
forskningsbaserte undervisningen, bedre studieveiledningen og bedre mulighetene til utveksling
på lavere grad som UiO har nedprioritert de siste årene. Studenttillitsvalgte som viser så tydelig
mangel på dømmekraft tjener ikke studentenes interesser.

1

