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TIL:  Studentparlamentets ved UiO 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 

 
INNKALLING TIL MØTE 01/12 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
          
Tid:  Torsdag, 16. februar  2011, kl. 17.00-21.00 
Sted:  Rådssalen, Lucy Smiths hus   
 
KL.  
17.00 

 
SAK 
001/12 

 
 
Valg av møteledelse og referent  

 

 002/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 003/12 Godkjenning av referater  
 004/12 Orienteringer  
 005/12 

006/12 
Godkjenning av valgprotokoller 
Ettergodkjenning av oppnevninger  

Vedtakssak  
Vedtakssak  

17.30 
17.50 
18.30 

007/12 
008/12 
009/12 

Høringssvar om endring i rutiner for opptak til masterprogrammer ved UiO 
Studentombud 
Dato for konstituerende møte  

Vedtakssak 
Vedtakssak 
Vedtakssak 

18.35 
18.55 

 
010/12 

PAUSE 
Budsjettinnspill  

 
Vedtakssak 

19.40 011/12 Valg av delegater til Norsk Studentorganisasjons landsmøte  Vedtakssak 
20.00 012/12 Innkomne resolusjoner  Vedtakssak 
   

Eventuelt 
 

 

 
 
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv kontakte sin 
vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Grete på tlf. 22 85 70 44 eller send  
e-post til grete.noem@studentparlamentet.uio.no   
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Stian Skaalbones  
Leder i Studentparlamentet ved UiO  

OSLO, 09.02.2012 



SAK 001/12  Valg av møteledelse og referent       
   Ordstyrere:  Birgit Skarstein   
   Referent: Grete Godtland Noem 
 
SAK  002/12   Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken.  
        
SAK  003/12  Godkjenning av referater        
   Møte i Studentparlamentet 27. Oktober      
   Møte i Studentparlamentet 16. November       
     

  Referatene finner du på  
           http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2011/referater/ 
 

SAK  004/12  Orienteringer      
   Orientering fra leder       
   Orientering fra studie- og forskningsansvarlig 
   Orientering fra universitetsstyrerepresentant   
   Orientering fra universitetsstyrerepresentant 
   Orientering fra internasjonalt ansvarlig 
 
   Orientering fra leder i Læringsmiljøutvalget 
   Orientering fra Velferdstinget i Oslo og Akershus  
 

          Referater fra Arbeidsutvalg.  Referatene finner du på  
          http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/au-moeter/ 

              
SAK  005/12   Godkjenning av valgprotokoller 

For at eventuelle nyvalgte SPSU representanter skal kunne få stemmerett må valgprotokollen fra 
valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan 
godkjennes.  

 
SAK  006/12  Ettergodkjenning av oppnevninger  
   Arbeidsutvalget foretar oppnevninger når det vurderes slik at det ikke kan vente til neste SP-møte.  
   Når dette skjer skal oppnevningen ettergodkjennes av Studentparlamentet.  
 
SAK  007/12  Høringssvar om endring i rutiner for opptak til masterprogrammet ved UiO   
   Studentparlamentet er bedt om å komme med sine innspill til de nye rutinene og får muligheten 
   til dette gjennom høringsvaret.  
 
SAK  008/12  Studentombud     
   Arbeidsutvalget ønsker at Studentparlamentet skal ta stilling til hvordan de mener en ordning med  
   Studentombud skal fungere.  
 
SAK  009/12  Dato for konstituerende møte      
   Studentparlamentet vedtar på handlingsplanseminaret dato for møtene i sin periode, inkludert  
   konstituerende møte.  Om man ønsker å endre denne datoen må dette derfor opp på et nytt 
   studentparlamentsmøte.  
 
SAK  010/12  Budsjettinnspill      

I juni 2012 vedtar Universitetsstyret budsjettet for 2013. Studentparlamentet kommer hvert år 
med sine innspill til budsjett og AU ønsker derfor en dskusjon rundt våre forslag til prioriteringer 
for Studentparlamentet.   

 
SAK  011/12  Valg av delegater til Norsk Studentorgansiasjons landsmøte      

Studentparlamentet velger 27 delegater som de ønsker å sende til NSOs landsmøte. Det 
oppfordres til at man sender inn lister med delegater, samt varaer, på forhånd elektronisk, med 
kontaktinformasjon.  

 
SAK  012/12  Innkomne resolusjoner    
   Under denne saken behanles innkomne resolusjoner.  
 

http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2011/referater/
http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/au-moeter/
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: AU 004/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra leder  

SAKSANSVARLIG:       Stian Skaalbones 
 

 
Kontakt med rektoratet 
Vi har i perioden hatt rektormøter annen hver torsdag. To av møtene ble avlyst av rektoratet i forkant.  Sakene 
som ble tatt opp utover generelle orienteringer var:  

- Rektoratets holdning til konflikten med Kopinor 
- Framtiden til de selvfinansierende bachelorgradene (SFB) 
- Oppsummering av forrige år: Studiekvalitetsåret 
- Valg av nytt Studentparlament 
- Internasjonalisering ved UiO 
- Mulig endring av gradstitler 
- Orientering om ny studentkonferanse 
- Utvidelse av åpningstider ved lesesaler  
- Utvikling av campusguide 
- Innføring av kjønnspoeng ved opptak 

Norsk Studentorganisasjon  
Deltatt på landstyremøte 2. Her har UiO fått gjennomslag og argumentert for 

- Reduserte egenandeler for å få utløst forskningsmidler gjennom EUs forskningsprogrammer 
- Økt fokus på Norges forskningsansvar innenfor helse, finans, fattigdom og miljø 
- Insentivmidlene og tellekantsystemet i sektoren må reduseres 
- Fortsatt undervisning for forskere i Senter for Fremragende Forskning (SFFene) 
- En elektronisk oversikt over all eksternfinansiert forskning 
- Mer studentaktiv forskning fra påbegynt bachelor- program.  

Plattformen i sin helhet kan du finner her: http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Forskningspolitisk-
plattform-2011-2014.pdf 
Deltatt på nettverkskonferanse i regi av NSO.  
 
Likestilling 
Deltatt og argumentert for kjønnspoeng i flere parallelle debatter i universitas og andre studentmagasin.  
Levert UiOs høringssvar på likestillingspolitisk plattform til NSO.  
Deltatt på to møter i UiOs koordineringsgruppe for likestilling.  

http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Forskningspolitisk-plattform-2011-2014.pdf
http://student.no/wp-content/uploads/2011/12/Forskningspolitisk-plattform-2011-2014.pdf
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Avgitt høringssvar på fakultene ved HF, MED, SVs arbeidsgruppe på kjønnspoeng som går inn for kjønnspoeng ved 
psykologi, medisin og odontologi.  
Sendt forespørsel om deltakelse i et europeisk prosjekt som skal frambringe erfaringer og lage en guide om 
likestilling lokalt ved institusjoner. Vår del koordineres av den europeiske studentorganisasjon (ESU). Vi har i 
skrivende stund ikke mottatt svar.  
 
Velferd  
Jeg har i perioden deltatt på SiOs seminar om studentvelferd og sittet i valgkomiteen til Velferdstinget som har 
vært svært tidkrevende, men som har resultert i dyktige tillitsvalgte i Velferdstinget og SiO.  
 Vi har deltatt på avslutning for avtroppende VTAU og deltatt på en rekke julebord for å feire oss sjøl og andre.  
Jeg har deltatt på to møter i Studenthovedstaden der vi har bestemt oss for å arbeide mot en felles 
studentfestival for alle Oslo- studenter.  
 
Universitetssamarbeid 
Jeg har deltatt på et universitetssymposium der vi har diskutert og evaluert pc på eksamen kampanjen og 
diskutert aksjoner og kampanjer framover. Kopinor og studentlistesaken peker seg ut som hovedprioritet i 
samarbeidet framover. Studentlistesaken er svært aktuell om dagen. UiO har nektet å utlevere informasjon før 
man eventuelt får et vedtak fra myndighetene om dette.Vi arbeider i skrivende stund med saken og det viser seg 
at vi har stor forståelse og støtte juridisk for våre krav om tilbakeholdelse av informasjon. Stay tuned.  
 
UiOs høringssvar til lånekassen  
Jeg har deltatt sammen med Jørgen om utarbeidelsen av våre svar på lånekassens tildelingskriterier for neste år. 
Vi har fått gjennomslag for støtte under sykdom, noe vi håper å få gjort permantent.  
 
Annet 
Jeg har deltatt på to møter i IHR- gruppen for eksternfinansiert virksomhet.  
Jeg har deltatt på to møter med universitetsledelsen og fagbevegelsen.  
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: AU 004/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra universitetsstyrerepresentant   

SAKSANSVARLIG:       Runa Næss Thomassen  
 

 
FSF, Fakultetsstyrerepresentantenes Forum 
Siden sist SP-møte har vi hatt to møter med studentrepresentantene i fakultetsstyrer. Agendaen har vært full, vi 
har diskutert viktige saker vi i SP jobber med (Studentlister, kopinor osv), viktige saker som skjer på det enkelte 
fakultet, drevet erfaringsutveksling og fått innspill til vårens store prosjekter, som studentkonferansen. 
 
SULF, Studentutvalgslederforum 
Da Stian var fraværende deltok Jørgen og undertegnede på SULF sist. Om lag samme saksliste som på FSF-møte. 
 
Samarbeid med lokaldemokrati 
Hatt flere møter med Teologisk Studentutvalg og Utdanningsvitenskapelig Studentutvalg. Deltatt på fakultetslunsj 
på TF og Studentutvalgsmøte på TF. 
 
KOF, Kollegieforumet (Møtearena for studentrepresentanter i Universitetsstyrer) 
Deltok på KOF Svalbard 1. – 3. februar. Vi fikk omvisning på UNIS Svalbard (utvekslingstilbudet bør sjekkes ut av 
alle!). Hovedtema under turen var erfaringsutveksling, humanioras fremtid, nasjonal arbeidsdeling, 
studentlistene, studenters kontakt med arbeidslivet (praksis, turnus, karrieredager, internships), 
eksamensavvikling og eksamensformer, forskjell på karaktersetting mellom institusjonene og normalfordeling av 
karakterer. 
 
Universitetssymposium (Uformelt møtearena mellom UiO, UiB, NTNU og UiT) 
Stian, Chloé, Jørgen og undertegnede var i Trondheim 6. – 7. februar på universitetssymposium. Her ble ”PC på 
Eksamen”-kampanjen evaluert og potensielle fremtidlige kampanjer diskutert. En rekke aktuelle saker ble også 
diskutert med mye erfaringsutveksling. Det ble i tillegg lagt ”slagplaner” for ulike scenariorer til potensielle 
situasjoner på nasjonalt plan. 
 
IHR (internt handlingsrom)-plangruppe for Roller og Ansvar 
Det er blitt opprettet to arbeidsgrupper, en for kartlegging av nåsituasjonen og en for utarbeiding av forslag til 
alternative modeller. 29. – 30. Mars vil gruppen ha workshop-seminar med alle tilhørende arbeidsgrupper for å 
finne løsninger ift roller og ansvar på overordnet nivå. 
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Universitetsstyremøte 6. desember 
På sakskartet stod følgende: UiOs energi-initiativ, Oppfølgning av Sejersted 2, Statsbudsjettet/budsjettforslaget, 
Studietilbud og opptaksrammer, Nybygg kulturhistorisk museum, Rekrutteringspott, Instituttleder biologi, 
Instituttleder fysikk, IHR. Under orienteringssakene var: Tiltak for redusert bruk av midlertidig tilsetting og 
universitetsdirektørens orienteringer. 
 
Ekstraordinært Universitetsstyremøte 27. januar 
Det ekstraordinære universitetsstyremøtet hadde fokus på IHR-prosjektet, med ”Utfordringer i IHR – hvordan 
lykkes?”, Kort orientering om status i alle plangruppene, Frigjøring og omfordeling av midler 2012 fra 
Sentraladministrasjonen til primærvirksomheten, Forslag til nye prioriterte områder for 2012, Plangruppe for 
studier – revidert mandat, Delinnstilling fra plangruppen for administrativ IT. Det ble også diskutert 
tildelingsbrevet for UiO fra Kunnskapsdepartementet og Studentlistene. 
 
Internasjonal uke 
På grunn av KOF (kollegieforum) fikk jeg kun deltatt de to første dagene under Internasjonal uke. Programmet var 
tettpakket med mye interessant og det var godt oppmøte. Vi er spente på å se tallene for utveksling høsten 2012. 

 
Samarbeid med Norsk Studentorganisasjon 
Deltatt på nettverkskonferansen til NSO, 13.-15. januar.  
Som medlem i FKHF (NSOs Faglige Komité for Humaniora) har jeg jobbet med arbeidslivsrelevans innen 
humaniora og samfunnsfag. Det vil være en nasjonal kampanje med tittelen ”Hvis ikke du kjenner din egen 
kompetanse, hvordan skal arbeidsgiver gjøre det?” i utgangen av februar, som sikter mot å skape en 
holdningsendring blant studenter, universiteter og arbeidslivet ift kompetansen uteksaminerte kandidater innen 
samfunnsfag og humaniora besitter. 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: AU 004/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra Universitetsstyrerepresentant  

SAKSANSVARLIG:       Knut Ulsrud 
 

 
Universitetsstyret 
Det har vært to universitetsstyremøter siden sist studentparlamentsmøte. Det første var 6. desember, der 
det ble vedtatt blant annet at digitalisering av eksamen skal prioriteres som en del av prosjektet Internt 
Handlingsrom (IHR). Vi diskuterte også UiOs energiinitiativ, og presiserte viktigheten av at en satsning på 
forskning må gå hånd i hånd med en satsning på utdanning. Videre ble det varslet om en kommende 
diskusjon rundt valgte eller ansatte ledere på fakultets- og instituttnivå.  
 Det var også et ekstraordinært styremøte 27. januar. Hovedtema for dette møtet var IHR. 
Hovedpoenget var å gi Universitetsstyret større grad av eierskap over prosjektet. Det ble vedtatt tre nye 
satsningsområder:  

- UiOs nettsted 
- Arkiv 
- PhD-utdanningen 

 
Studentkonferansen 2012 
Studentkonferansen 2012 skal avholdes 11. – 13. mars. Jeg har hovedansvar for arrangementet. Vi har lagt 
opp til ca 100 deltagere og har booket Sundvolden Hotell. Vi tar sikte på gruppearbeid tilsvarende i fjor, 
men uten at vi produserer et dokument denne gangen. Tema for gruppene bestemmes ut fra innspill fra 
lokale studentorganisasjoner. Jeg har hatt møter med lokaldemokrati på SV og JUS i den forbindelse. 
Påmelding vil komme på nettsidene våre.  
 
Fakultetsstyreforum (FSF) 
Vi har hatt to møter i FSF, ett før og ett etter jul. Vi har diskutert blant annet studentkonferansen, 
studentlister, internasjonal uke, i tillegg til diverse lokale utfordringer. Etter jul var det mange nyvalgte 
fakultetsstyrerepresentanter, vi ga disse en innføring i studentdemokratiet.  
 
Kollegieforum 
Runa og jeg møtte studentrepresentantene fra andre universitetsstyrer, denne gangen på Svalbard. Temaer 
for diskusjon var erfaringsutveksling, humanioras fremtid, nasjonal arbeidsdeling, studentlistene, 
studenters kontakt med arbeidslivet (praksis, turnus, karrieredager, internships), eksamensavvikling og 
eksamensformer, forskjell på karaktersetting mellom institusjonene og normalfordeling av karakterer. 
 



 

 
 
www.studentparlamentet.uio.no  Tlf: 22 85 70 44   Org. nr 976 629 124  
post@studentparlamentet.uio.no  Fax: 22 85 52 77 
         Norsk Studentorganisasjon(NSO) 

Universitetet i Oslo (UiO) 

Miljø 
Jeg var med på å sortere søppel for å finne ut om det er grunnlag for kildesortering på UiO. Det ser ut til at 
det er mulighet for plast, organisk avfall og papir. Jeg deltar også på en konferanse i Lausanne i regi av 
Networks of Universities from Capitals of Europe (UNICA) holder innlegg der om hvordan engasjere 
studenter. Jeg har også jobbet med miljøsertifisering av Studentparlamentet, samt deltatt på møter for å 
koordinere miljøarbeidet på UiO.  

Jeg har vært med i arbeidsgruppen for UiOs energiinitiativ og spilt inn hvordan en eventuell 
utdanning innen energi kan utformes og gjennomføres, spesielt med tanke på rekruttering og 
undervisningsformer.  
 
Valg 
Jeg hadde møte med fraksjonsledere om valget. Vi diskuterte ulike strategier for å øke deltagelsen. Jeg har 
også laget en fremdriftsplan for valget. Viktig at alle husker frist for å melde navn på liste og listeleder 15. 
februar, samt frist for alt av materiale til valgbilag 15. mars.  
 
 
Annet 

- Det er avtalt et møte mellom ledelsen og studentforeninger på SV-fakultetet, der et av temaene er 
ForVei. 

- Jeg deltok i arrangeringen av Internasjonal uke 
- Jeg var guide på en busstur for nye internasjonale studenter 
- Hatt møte med teknisk direktør om åpningstider – de legger frem forslag for universitetsdirektøren 

om at åpningstidene på UiO generelt utvides for studenter med adgangskort.  
 
 



 

 
 
www.studentparlamentet.uio.no  Tlf: 22 85 70 44   Org. nr 976 629 124  
post@studentparlamentet.uio.no  Fax: 22 85 52 77 
         Norsk Studentorganisasjon(NSO) 

Universitetet i Oslo (UiO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 004/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra internasjonalt ansvarlig 

SAKSANSVARLIG:       Chloé B. Steen 
 

 
Internasjonal uke 
Studentparlamentet har arrangert internasjonal uke 30.01-04.02. Dette er det jeg har brukt 
mesteparten av tiden min i januar. Hele uken har vært vellykket. Fokuset har vært utveksling og skape 
møteplasser for internasjonale og norske studenter. Det blir spennende å se om vi klarer å øke antallet 
søkere til utveksling dette semesteret i forhold til i fjor. Husk søknadsfrist 15. februar! 
 
Internasjonaliseringsåret 
Jeg sitter i arbeidsgruppen for rekruttering av internasjonale studenter. Denne gruppen er ledet at 
lederen for rekrutteringsnettverket, og består av ulike personer fra Seksjon for Internasjonalisering av 
Studier, og ulike fakulteter. Vi har hatt ett møte hittil hvor vi har utarbeidet mandat og planlagt hvor 
ofte vi skal møtes og hvordan vi skal jobbe. Målet er å utarbeide en policy på hvordan UiO skal gå fram 
for å rekruttere internasjonale studenter til UiO. Frem til nå har det ikke vært noe politikk på det.   
 
Jeg skal sitte som studentrepresentant i koordineringsgruppen for internasjonalisering. Oppgaven til 
denne gruppen er å koordinere og følge opp alle arrangementer og handlingsplanen under 
internasjonaliseringsåret.  
 
Dette semesteret er det satt ned en ny IHR-arbeidsgruppe som jobber med studentmobilitet. Jeg sitter 
ikke i gruppen selv, men skal følge opp underveis. Jeg har hatt et møte med de hvor jeg har fortalt om 
utfordringene studenter møter når de skal søke om utveksling, spesielt når det gjelder administrative 
enheter man må forholde seg til og tidsbruk under saksbehandling.   
 
Nettverk for rekruttering 
Vi har diskutert mulighetene til å bruke videocast av gode forelesninger til rekruttering av nye 
studenter. 
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Annet 
Jeg har vært i Trondheim og møtt Studenttinget fra NTNU, og studentparlamentene fra UiB og Tromsø. 
Jeg arrangerer den internasjonale delen av trippelkonferansen til NSO som arrangeres siste helgen i 
februar.  
 
Vi skal arrangere onsdagsdebatten 6. mars sammen med Kulturutvalget på Chateau Neuf og EGAM 
(European Grasroot Antirascist Mouvement), team vil være høyreekstremisme.  
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: AU 004/12 
SAKSTITTEL: Orientering fra studie- og forskningsansvarlig  

SAKSANSVARLIG:       Jørgen Traasdahl  
 

 
Hovedsaker: 
Studentombud: 
Mye tid etter jul har gått med på å inhente informasjon om ombudsordninger og modeller fra andre universiteter 
på. De to første møtene i arbeidsgruppen har vært veldig positive og det virker som om det er en god vilje også i 
administrasjonen og sentralt på UiO, på å få til en ombudsordning.  
 
Handlingsplan for innovasjon: 
2013 vil være innovasjonsåret ved UiO. I sammenheng med det sitter jeg i arbeidsgruppen som utarbeider 
handlingsplanen for året. Fokus er på innovasjon i studier; nye undervisningsformer/teknologier og nye 
evalueringsformer.  
 
IHR: Studieadministrasjon 
Sitter i plan-gruppen for IHR studieadministrasjon, samt i arbeidsgruppen for eksamen. I arbeidsgruppen er det 
mye fokus på digitalisering av eksamen, og er således veldig givende i forhold til å følge opp forrige semesters 
kampanje.  
 
Annet: 
Møter med:  
Karrieresenteret: Diskutere hvordan de nye råd for sammarbeid med næringslivet ikke skal påvirke 
karrieresenterets arbeid negativt.  
Universitetsbiblioteket: Arrangerer workshop i mars for lokale tillitsvalgte.  
Studieavdelingen: Møter annenhver uke. Mye diskusjon rundt klagesaker.  
Fellesmøte: Studiekomiteen og Forskningskomiteen; Handlingsplan for innovasjon 
Fremover blir det fortsatt mye fokus på studentombud. Det blir viktig å sørge for at modellen arbeidsgruppen 
presenterer er god nok for studentenes del, og at forslaget kommer igjennom høringsrunden i god behold.  
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 006/12 
SAKSTITTEL: Ettergodkjenning av oppnevninger  

SAKSANSVARLIG:       --  
 

 
 
Arbeidsutvalget  oppnevnte på sitt møte, 08. februar  2012, følgende studentrepresentant til Senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning, for perioden 02. februar 2012 - 30.juni 2012: 
 
Renate Øverland, med vara Mari Jee Syrtveit  
Representantene er foreslått av studentene ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.  
 
-- 
 
Arbeidsutvalget oppnevnte på sitt møte 17. januar følgende representant som fast vara  til Velferdstinget i Oslo 
og Akershus for perioden 1. januar 2012-31. desember 2012: 
 
Kenneth Aase Kristoffersen 
Kenneth er valgt som representant fra Realistlista og møter som fast vara for Stian Lågstad som ble valgt inn i AU.  
 
Stian Michaelsen 
Stian er valgt som representant fra SV-lista og møter som fast vara for Tone Vesterhus som ble valgt inn i AU.  
 
-- 
 
Arbeidsutvalget oppnevnte på sitt møte 28. november følgende representant som fast vara  til Velferdstinget i 
Oslo og Akershus for perioden 1. januar 2012-31. desember 2012: 
 
Hilde K. Omdal  
Hilde er valgt som representant fra Realistlista og møter som fast vara for Nicolai Solheim som ble valgt inn i AU.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Studentparlamentet ettergodkjenner oppnevningene  

http://www.facebook.com/profile.php?id=657445154
http://www.facebook.com/profile.php?id=657445154
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 007/12 
SAKSTITTEL: Høringssvar om masteropptak   

SAKSANSVARLIG:       Knut Ulsrud 
 

 

Svar på Høringsnotat om endring i rutiner for opptak til masterprogrammer ved UiO 
 
Studentparlamentet  ved Universitetet i Oslo (SP-UiO) takker for muligheten til å svare på denne høringen.  
 Generelt stiller SP-UiO seg positivt til initiativet. Usikkerhet og forutsigbarhet har preget hverdagen til 
mange av studentene som har søkt opptak til master. At dette er implementert som en del av IHR-prosjektet viser 
at UiO tar studentene på alvor, noe vi setter pris på. Ellers har vi følgende kommentarer til høringen: 
 Slik det ser ut nå er det lagt opp til at studentene kan sette opp tre alternativer til mastergrad i prioritert 
rekkefølge. Imidlertid er realiteten for mange studenter, spesielt de med tverrfaglig bakgrunn, at de er kvalifisert 
til åtte eller flere mastergrader ved Universitetet. Dersom disse skulle komme i situasjonen at de ikke kommer inn 
på et av sine tre førstevalg, og det samtidig er ledig kapasitet på andre programmer de er kvalifiserte til, er dette 
svært uheldig. Det innebærer både at studenten må vente ett år før han eller hun kan søke igjen, i tillegg til at 
universitetet har ubenyttet kapasitet. SP-UiO ønsker derfor at antall valg i prioritert rekkefølge økes til åtte. Dette 
bør kunne tjenes inn av den økte studiepoengsproduksjonen som følge av at masterprogrammene fylles opp. 
 I notatet på s. 3 pkt. 7 står ”Samtlige masterprogram gir tilbud en gitt dato og søker får kun tilbud ved ett 
studium ved UiO” Det spesifiseres ikke om man planlegger å benytte ventelister dersom søkere skulle takke nei til 
tilbud om studieplass. Dette bør være en naturlig del av opptaket da det er naturlig for studenter å søke opptak 
på mer enn ett sted.  
 For at studentene skal være klare over hvilke tilbud som er relevante for dem og at søknadsprosessen 
skal fungere så godt som mulig anbefaler SP-UiO at det tilbys mulighet om veiledning til alle studenter som 
påbegynner siste semester i en bachelorgrad. Slik kan misforståelser rundt faglig innhold unngås, og studentene 
unngår å søke på en master på bakgrunn av gale forventinger. Motivasjon er en viktig faktor i studieprogresjon, 
og dersom studentene blir umotiverte på bakgrunn av at det faglige innholdet ikke svarer til forventningene er 
dette svært uheldig. Med tanke på finansiering foreslår vi at eventuelle midler som tjenes inn gjennom 
effektivisering går til dette formålet.   

Ellers stiller SP-UiO seg positivt til tiltaket om å forbedre rutinene rundt masteropptak. Forvirring rundt 
opptak må unngås, og dette kan bedres gjennom blant annet å gi studentene en administrativ enhet å forholde 
seg til, slik det forespeiles i høringen. Vi håper samtidig implementeringen blir strømlinjeformet, slik at kostnaden 
ved å gjøre endringene ikke overstiger gevinsten. 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 008/12 
SAKSTITTEL: Studentombud 

SAKSANSVARLIG:       Jørgen Traasdahl   
 

 
Bakgrunn 
Arbeidet med å få et eget studentombud ved Universitetet i Oslo kan spores helt tilbake til Universitas spalter i 
1940. I 1968 meldte alle studentavisers mor på forsiden at ”Nå kommer snart Ombudet!”. Slik gikk det ikke, og 
siden den gang har saken med jevne mellomrom blitt tatt opp av tillitsvalgte på lokalt og nasjonalt plan. Det har 
alltid vært en del av Studentparlamentets handlingsplaner, men kanskje ikke den saken man satset mest på.  
Arbeidsutvalget (AU), klargjorde forrige semester for Studieavdelingen (STA) at mengden studenthenvendelser og 
klagesaker vi mottok var av en såpass mengde at noe måtte gjøres. Sakene var kompliserte og det var ofte 
vanskelig å få en god dialog med ansatte eller enheter på UiO som klagene gjaldt. 
 
Det var derfor gledelig at STA  før jul foreslo å sette ned en arbeidsgruppe for å utforme en konkret modell til et 
slikt ombud.  I arbeidsgruppen sitter følgende personer: 
 
(Leder) Ragnhild Hennum – Viserektor  
(STA)     Jenny Akselsen 
(STA-Sekretær)     Stine Øfsdahl  
(SP)  Jørgen Traasdahl 
(JURFAK) Marius Fuglum 
(SiO)  Marit Eskeland 
(Student)  Lars Martin Berglund 
 
Arbeidsgruppen skal innen den 23.3 ha en modell klar, som viser hvordan en ombudsordning vil være organisert 
på UiO, og vil før den tid møtes 4-5 ganger. Etter den 23.3 vil forslaget sendes ut på høring til fakulteter og andre 
relevante avdelinger. Det ferdige forslaget etter høringsrunden skal være klart til den 1.4 slik at det kan sendes inn 
som forslag til budsjettforhandlingene som universitetstyret har i  Juni. Viktige aspekter som må diskuteres er; 
forankring i organisasjonen UiO, finansieringen, hvem leter vi etter? Og primære arbeidsoppgaver (Hva skal 
vedkommende gjøre/ikke-gjøre?) Følgende er modellen arbeidsutvalget ser som mest hensiktsmessig. Den vil bli 
nærmere redegjort for muntlig, men forklarer i grove trekk hvordan man ser for seg ombudet på UiO, og dets 
arbeidsoppgaver.  
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1. Denne linjen viser hvor ombudet har sitt arbeidsforhold på UiO. Her foreslått som intern revisjonen (IR). IR tar 
også pr.dags dato noen klagesaker, at et ombud er tilknyttet her er således naturlig, både med tanke på 
arbeidsmiljø, og ønskelig uavhengighet.  
2.Viser at Ombudet må jobbe tett med de tillitsvalgte lokalt  på hvert fakultet. De tilltisvalgte vil også få en viktig 
oppgave med å promotere ombudet lokalt ovenfor studentene, som vist i pil 3. 
4.   Illustrerer en student som melder ifra om forhold i si-fra systemet/Varslingssystemet.  
5.   Vanlig saksgang 
6.   Saken oversendes en av de øverste nemndene; Skikkhetsnemnda og Klagenemnda. Enten                 av 
studenten selv, eller fakultetet.  
7.   Studenten går direkte til ombudet, uten å varsle via det eksisterende systemet. Kan spesielt være nyttig i saker 
som omhandler seksuell-trakassering, eller andre saker der studenten ikke ønsker at en varsling skal bli en del av 
den vanlige saksgangen.  
8. Ombudet jobber opp mot varslingssystemet og veileder studenter i klageprosessen, melder fra om avvik fra 
reglene og kommer med oppfordringer til hvordan systemet kan forbedres. 
9. Ombudet følger opp saker under behandling. Kan for eksempel være å faselitere for et møte mellom to parter i 
en sak, være med studenten i møter, sørge for god saksbehandling, og at studenten holdes informert rundt hele 
prosessen ved behandling av klage.  
10. Noe mer begrenset påvirkning da nemndene er uavhengige, og studenten har krav på fri rettshjelp. Ombudet 
kan i startfasen bistå med utforming av klage og generelle spørsmål.  

 
Tilknytning til SP: 
Det er naturlig at ombudet har en sterk tilknytning til SP. Ombudet vil kunne støtte SP i saker som gjelder det 
generelle læringsmiljøet og endringer i regelverk og forskrifter. Samtidig vil SP være en viktig aktør i å promotere 
ombudet ovenfor studentene, og da spesielt i startfasen.  Det burde også være jevnlige møter mellom AU og 
ombudet, samt at en representant fra AU sitter i ansettelsekomiteen for stillingen.  
 
Forslag til resolusjon:  
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har lenge påpekt behovet for et studentombud. Vi støtter derfor 
arbeidsgruppen som nå jobber med et konkret forslag for hvordan et slikt ombud bør organiseres på UiO. Det er 
viktig at et slikt ombud får retten til å representere studenter i klage og- varsling saker, at ombudet har rett til å 
prate med alle parter i en sak, og at det sikres nok finansiering for å gi prosjektet en god start. 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 009/12 
SAKSTITTEL: Dato for konstituerende møte  

SAKSANSVARLIG:       --  
 

 
 
Studentparlamentet ved UiO vedtok på sitt handlingsplanseminar 26.-27. august at konstituerende møte skulle 
finne sted 24. mai. Gamle festsal, hvor Studentparlamentet pleier å ha konstituerende møte er da opptatt, men 
er ledig og reservert den 23. mai.  
 
Forslag til vedtak:  
Konstituerende møte flyttes fra torsdag 24. mai til onsdag 23. mai  
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: SP 010/12 
SAKSTITTEL: Budsjettinnspill   

SAKSANSVARLIG:       Runa Næss Thomassen 
 

 
I juni 2012 vedtar Universitetsstyret budsjettet for 2012. Studentparlamentet kommer hvert år med 
sine innspill til budsjett og arbeidsutvalget ønsker derfor en diskusjon rundt våre forslag til prioriteringer 
fra Studentparlamentet.  Vi innstiller på å prioritere to saker, basert på punkter i SPs handlingsplan for 
2012 og tiltak vi har jobbet med blant annet gjennom Studiekomitéen, IHR (Internt Handlingsrom) osv. 
Vi vil jobbe med øvrige innspill og saker samtlige fora vi er representert. Vi oppfordrer 
Studentparlamentet til å komme med innspill til Arbeidsutvalgets prioriteringer, og innspill til nye 
punkter bes leveres skriftlig i forkant av møtet. 
 
Studentombud 
Studentparlamentet ønsker å innføre et studentombud for studentene ved Universitetet i Oslo og vil 
dermed prioritere under budsjettinnspillet. For å iverksette dette kreves det finansiering, og 
arbeidsutvalget innstiller på at dette skal være en av to hovedprioriteringer fra Studentparlamentet i 
budsjettinnspillet til UiO. 
 
Digital eksamen 
Endring av eksamensformen ved UiO og digitalisering av denne er et sterkt ønske fra 
Studentparlamentet, og har blitt jobbet svært mye med høsten 2011 og våren 2012. For å innføre 
digital eksamen på Universitetet i Oslo kreves det finansiering, og arbeidsutvalget innstiller på at dette 
skal være en av to hovedprioriteringer fra Studentparlamentet i budsjettinnspillet til UiO. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet vedtar tre hovedprioriteringer til UiOs budsjett for 2012: 

1. Studentombud 
2. Digital eksamen 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2011/12 

 
SAKSNUMMER: AU 011/12 
SAKSTITTEL: Valg av delegater til Norsk Studentorganisasjons landsmøte 

SAKSANSVARLIG:       Runa Næss Thomassen 
 

 
 
Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjon (NSO)s øverste organ og arrangeres én gang i året. UiO har 27 
delegater i landsmøtet, med full talerett, forslagsrett og stemmerett. På landsmøtet vil det også være en rekke 
observatører med tale- og forslagsrett, som landsmøtedelegatene, arbeidsutvalget til NSO, kontroll- og 
organisasjonskomitéen, valgkomitéen, representant fra NOKUT og mange flere. Det vil også være en del gjester til 
stede under landsmøte, som samarbeidsorganisasjoner, politikere og presse. Tora Aasland vil blant annet være 
gjest. Vararepresentantene fra UiO, og landsmøtedelegatene vil kunne steppe inn som delegater ved absolutt 
nødvendighet (for eksempel sykdom). 
 
Landsmøtet vil foregå fra 27.04 – 29.04 på Quality Hotel Tønsberg. 
Avreise for delegasjonen fra UiO vil være fra Oslo, Thon Hotel Opera, klokken 10.00, med oppmøte 9.45 og  
hjemreise søndag klokken 16.45. 
Under landsmøtet vil følgende saker bli behandlet:  

- Vedtekter 
- Arbeidsprogram 
- Organisasjonserklæring 
- Regnskap 
- Budsjett 
- Driftstilskudd i NSO 
- Rapporter 
- Valg 
- Mandat for komité for organisasjonsgjennomgang 
- Resolusjoner 

Frist for innlevering av endringsforslag er 24.02, resolusjoner 19.04 og melding av saker er 16.03. 
Ønsker du å stille til valg kan du melde ditt kandidatur elektronisk på student.no/valg eller kontakte valgkomitéen 
på vk@student.no. Ønsker du at ditt kandidatur offentliggjøres på student.no må du melde ditt kandidatur innen 
20.04. Kandidater til arbeidsutvalget må melde sitt kandidatur innen Landsmøtet start fredag 27.april, men 
oppfordrer pga tidspress alle kandidater å melde seg før. 
 
Etter valg av delegater og varadelegater vil delegasjonsleder være ansvarlig for innmelding av delegater. I ettertid 
vil alle delegater motta et påmeldingsskjema for å bekrefte at hver enkelt person vil være delegat eller 

mailto:vk@student.no
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varadelegat, hvor man må oppgi navn, adresse, e-post, telefonnummer, matallergier, informasjon om reisen man 
ønsker, pårørende og eventuelle behov for tilrettelegging, i tillegg til riktig status (delegat, observatør, gjest). 
Denne linken vil ligge på student.no/landsmotet og den endelige fristen for å melde seg på er 16. mars. 
 
Regionale formøter 
NSO arrangerer i år regionale formøter 13.-15. april. Her vil man gå igjennom sakene, forberede oss til møtet og 
bli bedre kjent. Vi tilhører region Øst, og vil reise til Bø (Høgskolen i Telemark, Gullbring). På det regionale formøte 
bør så mange som mulig av UiOs delegater og observatører delta. 
Sammen med oss vil følgende læresteder delta: AHO, MF, DHS, HD, HiBu, HiG, HH, HiL, HiOA, HiT, HiVe, HiØ, 
KhiO, LDH, NiH, NMH, NVH og UMB. (Spør for forkortelser). Det vil gå buss fra Oslo S til Bø fredag klokken 14.45, 
hvis mange nok melder seg på. Hvis ikke blir vi nødt til å ta rutebuss. 
Påmeldingsfrist til regionalt formøte er 16. mars. 
 
 
Valg 
Studentparlamentet har 27 delegater på Landsmøtet og Arbeidsutvalget innstiller på at vi bruker samme 
fordelingsnøkkel som vi gjorde til valg av representanter til Velferdstinget, med å velge de 27 første delegatene 
som ble valgt inn i Studentparlamentet. Hver fraksjon kan ha en vara pr. delegat. 
 
Dette innebærer at den siste valgte fraksjonen får en mindre på Landsmøtet enn hva man har i 
Studentparlamentet. Fordelingsnøkkelen blir da følgende: 
 

Liste Antall delegater Antall varadelegater 

Sosialdemokratene 5 5 

Venstrealliansen 5 5 

Blå liste  4 4 

Realistlista 4 4 

HF-lista 3 3 

SV-lista 3 3 

Liberal liste 2 2 

MOSL 1 1 

 
Arbeidsutvalget ønsker å understreke at det finnes alternative måter å velge delegater til Landsmøtet i NSO, for 
eksempel at listene velger delegater på samme måte som valg til Studentparlamentets arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget innstiller på denne modellen da den er svært demokratisk og representativ. 
 
 
Arbeidsutvalget innstiller på at Runa Næss Thomassen vil være delegasjonsleder for UiO under landsmøtet NSO 
2012. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

- Kandidater med varaer velges på møtet. 
- Runa Næss Thomassen vil være delegasjonsleder for Universitetet i Oslo. 
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