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Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 12. 
februar kl 15:00 til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no. 
 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv 
kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Marte på tlf. 22 85 70 44 eller send  
e-post til m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no.   
 
 
Vel møtt! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Morten Bakke Kristoffersen 
Leder i Studentparlamentet ved UiO 

mailto:m.g.isaksen@studentparlamentet.uio.no
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TIL:  Studentparlamentet representanter  
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg  

 
SAKSNUMMER: SP  005/13 
SAKSTITTEL: Orienteringer 
SAKSANSVARLIG: Morten Bakke Kristoffersen       
 

 1 

Studentparlamentet og handlingsplan 2 

 3 

Organisatorisk 4 

Gjennomført medarbeidersamtaler med alle i AU samt organisasjonskonsulenten. 5 

Hatt to evalueringsdager der vi så tilbake på dette halvåret og fremmer på halvåret som kommer. Var et 6 

fint avbrekk og mange gode, konstruktive diskusjoner.  7 

 8 

Profilering 9 

Stått på stand og delt ut effekter og kaffe til studenter på morgenkvisten. Gjentok også dette i januar. 10 

Holdt en presentasjon om Studentparlamentet for de nye studentene på Juss. 11 

 12 

Politisk plattform 13 

Levert innspill til UiO med tanke på deres innspill angående endringer i forskrifter i Lånekassen.  14 

Få og lite kontroversielle endringer, mest språklige rettelser og tetting av hull. Spilte likevel inn at vi 15 

skulle ønske de hadde sett på muligheten for mer fleksibel utbetalingssystem og at studenter med barn 16 

kun trenger å være studenter i 3 mnd for å få ekstra støtte, enn dagens ordning på 6 mnd. 17 

 18 

Resolusjon fra SVSU 19 

På årets første rektormøte tok vi opp resolusjonen til SVSU angående gradstitler. Dette ble tatt godt 20 

imot og arbeidet for å få endret etternavn er nå i gang og sendt til Studentutvalgene / fagutvalgene. Vi 21 

håper å levere forslag til endringer til Studieavdelingen og rektoratet i slutten av måneden. 22 

Har vært på HFSU og SVSU møte for å orientere om saken og videre saksprosess. 23 

 24 

 25 
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Handlingplan; Kapittel 1 punkt q 26 

Deltatt på Open Access seminar som ble arrangert av den UNESCO Norge. Litt skuffet over konferansen 27 

som bar preg av en debatt om hvorvidt man kunne profittere på Open Access. Konferansen bestod av 4 28 

talere og en sluttdebatt. Det mest interessante var  fremleggelsen av en rapport gjort påvegne av den 29 

britiske regjeringen om temaet. Dette innlegget ble holdt av Dame Janet Finch, som ledet arbeidet av 30 

rapporten.  31 

 32 

Vi jobber også kontinuerlig med å kartlegge saker i handlingsplanen og ser hvordan vi best mulig kan få 33 

gjennomslag for sakene våre. (Se saken om halvårsrapport). 34 

 35 

 36 

NSO: 37 

Komite for organisasjonsgjennomgang 38 

Det har vært en del møter med komiteen, blant annet for å skrive endringer til vedtekene. Rapporten er 39 

påbegynt og alle i komiteen gleder seg stort til den skal sendes ut og forhåpentligvis vedtas på 40 

landsmøte i april. Det ble sendt ut forslag til vedtekter onsdag 06.02 slik at medlemslagene kan se over, 41 

komme med egne forslag til vedtektskomiteen og være mer forberedt til landsmøtet. 42 

De største endringene som blant annet blir foreslått er: 43 

- Sentralstyret 44 

- Ny landsmøte-modell 45 

- Endringer i komitestruktur 46 

 47 

Vinterkonferanse 48 

Vinterkonferansen var en veldig fin arene for å møte kollegaer og utveksle erfaringer. Det var også 49 

mange gode innledere og foredrag. En helg der man lærte mye, fikk noe nytt å tenke på og som 50 

forhåpentligvis kan gjøre dette semesteret enda bedre. 51 

 52 

Landsstyremøte 3 53 

Dette møtet er helgen etter sakslisten sendes ut. Ting som blant annet skal opp er: 54 

- NSOs lokaler 55 

- Utdanningspolitisk plattform 56 

- Arbeidsprogram 57 

- Organisasjonserklæring 58 

- Forretningsorden til Landsmøte 59 

- Budsjett 2013 60 

Utkastet til utdanningspolitisk plattform har med veldig mange punkter fra vår egen handlingsplan. 61 

Kommer til å prøve å få inn de punktene som mangler og som passer inn i helheten. 62 

Se egen orientering fra LS. 63 

 64 
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Studenthovedstaden: 65 

Hatt ett møte siden sist, i desember. Det var et litt overlappsmøte der BI og VT hadde med sine nye 66 

representanter. Blir spennende og se om dette forumet tar en ny retning i året som kommer. Det er et 67 

stort potensiale, men en del jobb som må til for at det skal bli et organ som Studentby1 i Trondheim. En 68 

positiv ting som allerede har skjedd er at det kan se ut som at Oslo Kommune vil arrangere et seminar 69 

med studenttillitsvalgte som går ut på hvordan Oslo kan ta bedre vare på alle studentene i byen. 70 

 71 

Samarbeid 72 

- Hatt et Universitetssymposium i Trondheim. Der ble skjelettet til en kampanje formet og det 73 

videre arbeidet vil hovedsakelig bli gjort av Madeleine og Helge som er kampanjesjefer for oss. 74 

Kampanjen vil handle om Studentaktiv forskning og være sammen med NTNU og UiB. Benyttet 75 

også anledningen til å møte alle studentlederne i Sør-Trønderlag, samt den nye lederen på 76 

NTNU.  77 

- Holdt en presentasjon om Studentparlamentet  ved UiO for Studentparlamentet ved Universitet 78 

i Stavanger på deres organisasjonskurs.  79 

- Holdt en presentasjon angående Studentombud for KOF-forumet som var i Oslo. 80 

- Hatt overlappskveld med det nye VT-AU.  81 

- Har sammen med Tone hatt møte med Unge Høyre og Unge Venstre angående deres 82 

utdanningspolitikk, hva vi mener og vi stilte oss til disposisjon for å komme og holde foredrag 83 

om bår politikk. Håper å få til et møte med AUF og kanskje Sosialistisk Ungdom i løpet av 84 

februar. 85 

 86 

Media: 87 

 88 

Radio Nova 89 

- En liten sak om Tillitsvalgtkonferansen 90 

 91 

Universitas 92 

- Det kommende rektorvalget på UiO 93 

http://universitas.no/nyhet/57865/studentpolitiker-23-vil-ta-over-blindern-p- 94 

 95 

http://universitas.no/nyhet/57865/studentpolitiker-23-vil-ta-over-blindern-p-
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP xxx/xx 
SAKSTITTEL: Orientering fra nestleder  
SAKSANSVARLIG:       Solveig 
 

Fra handlingsplanens kapittel 1, Kvalitet i utdanningen: 1 

Siden sist møte i Studentparlamentet har Arbeidsutvalget jobbet med noen overordnede 2 

utfordringer innenfor høyere utdanning. Vårt utgangspunkt har vært dette: På UiO (og i 3 

universitets- og høgskolesektoren generelt) er det en tendens til at undervisning nedprioriteres til 4 

fordel for forskning, både når det gjelder UiOs rammebevilgning fra staten, fakultetenes 5 

grunnbevilgninger og øremerkede midler, og også når det gjelder holdninger og kultur blant de 6 

vitenskapelige ansatte. Dette er et systematisk problem som vi ikke løser med et knips, men som 7 

vi som er tillitsvalgte for studentene må løfte frem i alle sammenhenger slik at vi finner gode 8 

lagspillere som er villige til å gjøre noe med det. Vi opplever at analysen deles av de aller fleste, 9 

men at de fleste i sitt daglige arbeide velger å fokusere på mindre overgripende problemer. 10 

 11 

Studentparlamentet krever: 12 

a. forskning som en del av utdanningsløpet på bachelorgradnivå. 13 

b. at studenter på masternivå skal ta del i pågående forskningsprosjekter . 14 

c. at studentene i løpet av en grad opplever varierte undervisnings- og vurderingsformer. 15 

d. at det skal innføres underveisvurdering på alle emner der dette er hensiktsmessig. Denne skal 16 

ha en innvirkning på sluttkarakteren i faget. 17 

UiO-styret har satt ned et strategisk rådgivende styre, Strategic Advisory Board (SAB). SAB består av syv 18 

internasjonalt anerkjente professorer fra ulike disipliner og universiteter/virksomheter, og deres 19 

mandat er å se på UiOs egne strategiske målsettinger, og komme med forslag til hvordan 20 

universitetsledelsen må jobbe for å nå disse. SAB ønsket et eget møte med studentene 5. desember, og 21 

her spilte vi inn det vi mener er de overordna manglene på studiesiden, jf. punktene i Handlingsplanen 22 

over.  Slike store, systematiske innspill som går i rett i kjernen på undervisningskvalitet, som er dyrt å 23 

gjennomføre, og som innebærer tiltak som må implementeres lokalt, er vanskelig å få til konkret 24 
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samarbeid med rektoratet på (de er jo selvsagt helt enige med oss). Derfor håper og tror vi at dersom 25 

innspillene kommer via store akademiske navn som Esko Aho, Peter Sager og Toril Moi, så vil det styrke 26 

vår sak. Vi fikk gode tilbakemeldinger under møtet, og er spente på deres anbefalinger. Her kan du lese 27 

mandatet for gruppen: http://www.uio.no/english/about/organisation/committees/strategic-advisory-28 

board/letter-of-mandate-02.11.2012. 29 

 30 

Vi deltok på dekanmøtet 9. januar. Dette er et formalisert forum for dekanene, uten noen 31 

beslutningsmyndighet. Vi fikk beskjed fra arbeidsutvalget 2011/2012 at vi burde forsøke å få talerett på 32 

disse møtene. Det var vi enig i; det er de øverste lederne for fakultetene som møtes, og mange av våre 33 

politiske mål, spesielt når det kommer til undervisning, må satses på fra fakultetsledelsenes side. Vi har 34 

ikke lyktes i å få en fast plass på møtet, men ble invitert til å holde en presentasjon om vår politikk.  35 

 36 

Det vi trakk frem var blant annet det overnevnte, under overskriften ”Norges beste undervisning”, hvor 37 

digitalisering av undervisningen og vurdering studentene lærer av, var det vi trakk frem. Vi la også frem 38 

en visjon for ”UiO-fellesskapet”. Utgangspunktet er læringsmiljøundersøkelsen fra 2012 som viste at ¼ 39 

av studentene på UiO i liten eller svært liten grad føler seg som en del av et faglig fellesskap. Med 40 

tettere oppfølging, studentaktiv forskning, vitenskapelige forbilder av begge kjønn,  og faktiske 41 

tilbakemeldinger på studentarbeider, mener vi at studentene kan oppleve en tettere tilknytning til UiO 42 

og dermed bidra mye mer også. Tilbakemeldingene fra dekanene var at hvis det er 43 

undervisningskvalitet som er studentenes fremste kamp, så er det også det eneste kravet vi har ”råd” til 44 

å formidle. I etterkant har vi fått gode tilbakemeldinger på presentasjonen – nå gjelder det å følge opp 45 

med konkrete krav. 46 

 47 

Fra handlingsplanens  kapittel 5. Likestilling og mangfold i akademia: 48 

 49 

Studentparlamentet krever: 50 

a. tilleggspoeng for det underpresenterte kjønn på profesjonsstudier i helsefag med høyt 51 

karaktersnittet (sic.) 52 

 53 

Saken er død på UiO etter at Koordineringsgruppa for likestilling i fjor stemte ned et forslag likelydende 54 

vårt krav. Jeg spilte det likevel inn til UiOs høringssvar på NOU 2012:15 Politikk for likestilling. 55 

Holdningen fra UiO er at man ønsker å se hva fakultetene kan få til på egen hånd med 56 

informasjonstiltak og kampanjer. Noe som er mer interessant, er at et slikt forslag kommer opp på LO-57 

kongressen i mai. Det er vel rimelig å anta at tilleggspoeng for kjønn mer tyngde om det vedtas der. 58 

 59 

Andre oppgaver i perioden:  60 

- Jeg holdt en appell for Majid Tajakoli, vinner av Studentenes fredspris på et arrangement av 61 

SAIH m.fl. 62 

- Jeg sitter i UiOs 8. mars-komité, og prøver å få programmet mer studentvennlig og mindre 63 

akademisk. 64 

http://www.uio.no/english/about/organisation/committees/strategic-advisory-board/letter-of-mandate-02.11.2012
http://www.uio.no/english/about/organisation/committees/strategic-advisory-board/letter-of-mandate-02.11.2012
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- Jeg og Helge planlegger fakultetsstyreforum i slutten av februar/begynnelsen av mars. Dette 65 

skal være en skolerings-/møtearena for studentrepresentantene i fakultetsstyrene. Jobbet også 66 

aktivt for å få disse på Tillitsvalgtkonferansen. 67 

- G4S-saken:  P2 ringte for å få bakgrunnsinfo. De kjørte deretter en sak på at Gardermoen bruker 68 

G4S. Morsomt at vi fikk sneballen til å rulle. 69 

- Har arrangert Kollegieforum for studentrepresentanter i institusjonsstyrer over det ganske land. 70 

Vi lærte litt retorikk, litt om politisk styring i sektoren fra regeringen og 71 

Kunnskapsdepartementets side, og fikk vært gode ambassadører for studentombudsordningen. 72 

Vi var også på Ås og fikk høre fra deres rektor og Uni.direktør hvordan de jobber med kvalitet i 73 

utdanningen.  74 

- Jeg har vært med å delt ut midler til en ansettelse på Økonomisk institutt, behandlet klage på 75 

søknadsprosess til en vitenskapelig stilling på Humanistisk fakultet og ansatt direktør for UiOs 76 

Energiinitiativ gjennom Sentral rekrutteringspott og Tilsettingsutvalget (sentrale UiO-organer). 77 

- Jeg har deltatt på en konferanse i regi av NSO som skulle styrke meg i mitt verv som nestleder. 78 

Dessverre følte jeg ikke at utbyttet var så stort, men de andre fra kontoret som deltok fikk 79 

heldigvis mer ut av det i sine roller. 80 

- Jeg har akkurat startet arbeidet med UiOs oppfyllelse av Mållovens krav om 25% av begge 81 

målformer, jf. likestillingskrav i vår handlingsplan. 82 

- Skrevet nettsaker 83 

- Planlegger minikampanje om podcast av forelesninger sammen med Madeleine 84 

- Sitter i en prosjektgruppe for UiO-festivalen, som skal handle om innovasjon.  85 

- Har levert svar på høring om Utdanningspolitisk plattform i Norsk Studentorganisasjon. Jeg  86 

hadde med diskusjonen i Studentparlamentet, og tror høringssvaret reflekterer innspillene jeg 87 

fikk i november. 88 

- Styremøter: Se Helges orientering. 89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
TIL:  Studentparlamentets representanter  
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg  

 
SAKSNUMMER: SP  005/13 
SAKSTITTEL: Orientering fra studie- og forskningsansvarlig  
SAKSANSVARLIG: Madeleine Sjøbrend       
 

 

 1 

Nå har det dessverre vært en stund siden dere har fått en orientering fra meg, og det beklager jeg på 2 

det sterkeste. I midten av november fikk jeg kyssesyken,og var dermed syk frem til jul.   3 

 4 

Studentombud: 5 

I november var jeg med på å ansette Norges første studentombud. Det var en veldig spennende 6 

prosess, og det ble to intervjuer i Universitas om dette.  Dermed gikk det med en del tid til å lese 7 

søknader, intervjuer og møter i etterkant.  Jeg har også brukt noe tid på å presse på for at plasseringen 8 

av studentombudet skal bli mest mulig hensiktsmessig.  9 

 10 

Podcasting av forelesninger og PC på eksamen: 11 

Jeg har vært i flere møter med Universitets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) angående bruk av 12 

podcast av forelesninger. Der har vi hele tiden hatt en løpende dialog angående at UiO skal få på plass 13 

en avtale med UniNett om bruk av podcastprogrammet Camtasia Relay. Dette tok tid, men det er nå 14 

endelig på plass, noe som vil si at alle forelesere kan benytte seg av podcast. I den forbindelse har jeg og 15 

Solveig startet planlegging av en kampanje som henviser seg til studentene, og som opplyser om at det 16 

nå bare er å spørre forleseren om hun/han kan podcaste forelesningene.  17 

 18 

Resultatene fra Juridisk Fakultets pilotprosjekt hvor drøyt 200 studenter hadde PC på eksamen har 19 

kommet. Dette har gått over all forventning, og de fremskynder prosessen til våren. Altså at enda flere 20 

enn planlagt som skal få PC på eksamen til våren. Dette ble tatt opp i  møte med rektoratet med tanke 21 

på hva som nå var planen videre for å implementere dette flere steder på Universitetet. Det er da slik at 22 

så og si alle fakulteter har dette i sine årsplaner, og dermed er det hvertfall planlagt, men om det faktisk 23 

er noe som skjer er noe som må følges opp. Og da er man avhengig av godt samarbeid med de lokale 24 

tillitsvalgte. I forbindelse med PC på eksamen ble jeg intervjuet av Studentmediene i Stavanger (Smis) 25 

om pilotprosjektetene på UiO i forbindelse med at Studentparlamentet i Stavanger (SToR) gikk inn for 26 

PC på eksamen.  27 

 28 



 

 

Kampanje: ”Studentaktiv forskning” 29 

Jeg og Helge har hovedansvar for denne kampanjen og har i den forbindelse hatt videokonferanse med 30 

Universitetet i Bergen (UiB) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet (NTNU). Noe tid har også 31 

selvsagt gått med til brainstorming rundt kampanjen.  32 

 33 

Seminar med Universitetsbiblioteket  34 

Slik som tidligere år skal  jeg arrangere et seminar i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UB), hvor 35 

studenter kan lære seg  hvordan de skal skrive oppgaver ved universitetet og lære seg å bruke 36 

litteraturbaser. Dette vil være den 19. februar med MN/Med før lunsj, og resten etter lunsj.   37 

 38 

Studentkonferansen 2013: 39 

Her har det gått med tid til planlegging av konferansen og i hovedsak har dette vært å finne temaer, og 40 

mulige foredragsholdere. Har skrevet nyhetsartikkel, og startet informasjonsarbeidet for å spre 41 

konferansen.  42 

 43 

Klagersaker/rettighetsspørsmål: 44 

Jeg har i den siste perioden fått inn fire klagesaker, og en sak angående studenters rettigheter.  45 

 46 

Nettsidene våre: 47 

Har startet å revidere nettsidene til Studentparlamentet.  Det er en del informasjon som må 48 

oppdateres, samt litt estetisk. Dette tar litt tid siden jeg ikke har opplæring i bruk av Vortex, og at det 49 

også har blitt nedprioritert på grunn av andre arbeidsoppgaver. Men regner med at de blir ferdig i løpet 50 

av februar.   51 

 52 

Møter: 53 

Her er det mange komitéer som heter mye av det samme, så her er en kort oppsummering om hva de 54 

ulike organene er: 55 

Forskningskomitéen er et rådgivende organ for universitetets ledelse i spørsmål som gjelder 56 

universitetets forskningsstrategi, forskningspolitikk og forskerutdanning. 57 

Studiekomiteen er et rådgivende organ for universitetets ledelse i spørsmål som gjelder universitetets 58 

studie- og utdanningstilbud. 59 

Studie- og forskningskomitéen er Studentparlamentets egen komité innen fagpolitikk.  60 

 61 

Forskningskomitéen 23.01.13:  62 

Finansiering av forskning var igjen hovedsak på møtet. Forskningsrådet var på besøk og det var en del 63 

prat rundt Horizon 2020 (den neste store forskningspotten i EU). Det som var interessant som kom opp 64 

her, var at flere fakulteter snakket om å frikjøpe vitenskapelige ansatte fra undervisning for å kunne 65 

skrive søknader fordi de er veldig tidkrevende. Dette synes jeg var helt hårreisende, og i den forbindelse 66 

protesterte jeg på dette under møte. I tillegg var det snakk om tverrfaglighet innenfor forskning. Her var 67 

det veldig delte meninger. Noen fakulteter var veldig for dette og mente at man er sterkere sammen, 68 

mens andre fakulteter var mer skeptiske. Under møtet kom det også frem at UiO snakker om å opprett 69 

et fond for publisering i Open Access! Grunnen er at det koster 20000-40000 å publisere i Open Access, 70 



 

 

og mange forskere vil ikke ta av forskningspotten for å gjøre dette.  71 

 72 

Studiekomitéen 24.01.13:  73 

Sakene på møtet omhandlet i all hovedsak om innovasjonsåret og IKT i undervisning . I innovasjonsårets 74 

handlingsplan er det lagt opp til å ha fokus på Open Access, og oppfordre studenter til å ta del i 75 

innovasjon på UiO. Ved IKT i undervisningen var det snakk om litt fordeler og utfordringer ved bruk av 76 

dette, men fakultetetene ble oppfordret til å ta i bruk PC på eksamen og podcasting av forelesninger.  77 

 78 

Studie- og forskningskomitéen 25.10.12: 79 

Temaet for dette møtet var høringssvaret til ph.D.-rapporten ”Akademisk, attraktiv, allsidig”,  og innspill 80 

til hva man skulle se etter ved ansettelsen av studentombudet. Der fikk jeg mange gode innspill både på 81 

hva burde være med i høringssvaret fra Studentparlamentet, og ved ansettelsen av studentombudet.  82 

 83 

Studieavdelingen 31.01.13: 84 

Temaene for dette møtet var fellesgrader på UiO, Universitets- og Høyskolerådets (UHR) rapport 85 

angående plagiering og spørsmål rundt klagesaker. Per dags dato har UiO 5 aktive fellesgrader, samt er 86 

det planlagt totalt 11 som i løpet av et par år skal være på plass. UiOs mål for fellesgrader er at de skal 87 

ha totalt 20 innen utgangen av 2016. Men her er det viktig å tenke kvalitet foran kvantitet. UHRs 88 

rapport tar for seg plagieringsproblematikken i høyere utdanning, og gir forslag til noen felles 89 

retningslinjer for institusjonene. Med tanke på nyhetene om juks på eksamen den siste tiden er dette et 90 

viktig tema, og det skal dermed opp i Studiekomitéen.  91 

 92 

Reiser: 93 

Konferanse om digital eksamen og podcast 6.-7. november: 94 

Var i Tromsø  på konferanse om bruk av podcast av forlesninger og digital eksamen. Dette var to veldig 95 

spennende dager, hvor man fikk høre om de ulike mulighetene å gjennomføre dette på, samtidig som 96 

man også tok opp problemstillingene rundt dette. Det man kan konkludere med er at  teknologien for å 97 

få dette på plass er så absolutt der, men institutusjonene må tørre å satse. Noe de vil, etter min mening, 98 

vinne på i lengden.  99 

 100 

Studietur til Romania 15.-19. oktober: 101 

I forbindelse med European Peoples Party (EPP) sitt kongressmøte i oktober var jeg med på European 102 

Democratic Students (EDS) sitt rådsmøte i Bucuresti. Der gikk mye tid med på å diskutere hva de skulle 103 

mene frem mot valget til det europeiske parlamentet i 2014, og der fikk jeg fremmet og diskutert mye 104 

av vår politikk som studentaktiv forskning, mer kontakt med de vitenskapelig ansatte, SAIH-kampanjen 105 

og studentboliger. Det var veldig spennende og interessant og høre hvordan høyere utdanning var lagt 106 

opp i andre land, og hvilke problemområder de har der. For eksempel i Moldova er den største 107 

utfordringen korrupsjon i utdanningssystemet og i Romania får alle studentboliger mens de til gjengjeld 108 

er åtte personer per rom. Og i Østerrike kommer alle inn på hva de søker på i førstegang, mens 109 

utvelgesesprossesen etter første semester er veldig hard. Så det har virkelig satt ting i perpektiv, gitt 110 

nye impulser og gode diskusjoner.  111 

 112 



 

 

Studietur til Edinburgh og Glasgow 30. okt – 01. november: 113 

Jeg var med resten av Arbeidsutvalget på studietur til Skottland. Der møtte vi National Union Students 114 

of Scotland (NUS), og Studentrådet ved University of Glasgow. Det var veldig spennende å se hvordan 115 

dette fungerte, og hvordan NUS kjempte imot innføringen av skolepenger i Scotland.  Det var også 116 

interessant å se hvordan begge organsisajonene jobber veldig annerledes enn i Norge, og også høre om 117 

hvordan finansieringssystemet fungerer. For eksempel er det slik at NUS kan pålegge medlemslagene 118 

sine politikk og ikke omvendt, Studentrådet har mer makt enn oss, og utdanningsinstitusjonene får 119 

bevilgninger utifra hvordan deres studenter evalurerer studiekvaliteten.  120 

 121 

Ymse annet: 122 

-Intervju i Aftenposten/Osloby om Life Science-bygget 123 

-Åpen fredag 124 

-Oppdatering av facebook og twitter når det trengs 125 

-Møte med Studieavdelingen (STA) om si-fra-systemet 126 

-Laget årshjul for arbeidet fremover 127 

-Morgenaksjon foran Villa Eika  128 

-Skrevet høringssvar til ph.D.-rapporten ”Akademisk, attraktiv, allsidig” 129 

-Informarsjonsarbeid i forbindelse med tillitsvalgtkonferansen 2. februar, samt deltakelse på 130 

konferansen  131 
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FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 
 
SAKSNUMMER: SP 005/13 
SAKSTITTEL:  Orienteringer  
SAKSANSVARLIG:       Helge Sander Lie Schwitters 

 

 

I tidsrommet fra sist SP-møte til i dag har det som kjent vært juleferie og start på et nytt semester. Dette 1 

har ført til at noe av tiden har blitt brukt til å oppsummere sist semester og komme i gang med det nye. 2 

Evalueringer har blitt foretatt og nye prioriteringer har blitt satt opp. For min del har det vært  3 

kampanjer, organisasjon og komitéer som har vært hovedfokus. Det at Torkil stiller som rektorkandidat 4 

har åpnet opp gode muligheter til å aktivt bruke valget til å synliggjøre våre saker. 5 

 6 

Jeg tok ut juleferie en uke tidligere for å hjelpe mora mi med et flyttelass. 7 

 8 

Arrangementer 9 

Siden sist har det vært en del arrangementer som jeg har hatt ansvar for å organisere.  10 

Kollegieforumseminaret samlet styremedlemmer fra flere universiteter i Norge og ble en vellykket helg 11 

med gode innledere og diskusjoner. Kyrre Lekve, tidliger statsekretær i kunnskapsdepartementet, 12 

påpekte at det ble satset godt på både høyere utdanning og forskning fra regjeringas side mens rektor 13 

Ole Petter Ottersen holdt et innlegg om at det motsatte er tilfellet.  14 

Tillitsvalgtkonferansen hadde et godt faglig innhold, og interessante innledere, men oppmøte kunne 15 

godt ha vært bedre. Det ble lagt stor innsats i å rekruttere studenter de siste dagene før konferansen 16 

med både ringerunder og besøk av SU/FU/PU –kontor da det var få påmeldte. Informasjonen burde nok 17 

ha vært spredd bedre på et tidligere tidspunkt da flere vi kontaktet ikke hadde fått med seg informasjon 18 

gjennom andre kanaler. Dette burde forbedres til neste gang. 19 

 20 

Jeg har hovedansvar for debatten på energidagen 7. mars som vil bli holdt på Betong. Jeg har derfor 21 

brukt noe tid på planleggingsmøter og å invitere innleder og panel. 22 

 23 

Ellers: 24 
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- Julebord 25 

- Morgenkampanjer utenfor Eika 26 

 27 

Politiske satsninger 28 

Dette halvåret har arbeidsutvalget satt seg planer om i større grad å satse på et par politiske saker. 29 

Gjennom Universitetsymposiet (organ for studentlederne ved NTNU, UiB og UiO) har det blitt bestemt å 30 

satse på å sette studentaktiv forskning på dagsorden. Sammen med Madeleine har jeg deltatt i en 31 

videokonferanse med de to andre universitetene for felles planlegging.  32 

Ellers skal vi satse litt ekstra på å få løftet opp automatisk digital tilbakemelding på eksamen. Dette er en 33 

sak det burde være store muligheter for å få gjennomslag for på flere institutter og fakulteter. Her har 34 

jeg begynt planleggingsarbeid når det gjelder arbeidsmetoder og synliggjøring. 35 

 36 

Ellers samarbeides det med arrangementsansvarlige på universitetet om å bruke innovasjonsåret til å 37 

rette et særlig fokus på miljø og studentaktiv forskning.  38 

 39 

Andre møter 40 

Solveig, Morten og jeg hadde et veldig spennende møte med leder i Velferdstinget og styreleder i SiO 41 

om samarbeid mellom UiO og SiO. Det ble drøftet hvordan vi i større grad kan spille hverandre gode og 42 

tilby best mulig tjenester for studentene ved universitetet med et særlig fokus på pensumløsninger og 43 

synliggjøring av helsetilbud. Dette er arbeid vi ønsker å følge opp og ser potensial for styrking av både 44 

universitetet og samskipnaden. 45 

 46 

Høringssvar 47 

 48 

- Levert inn et siste høringssvar til NSOs Prinsipprogram der særlig dens manglende forankring i 49 

demokratiske verdier og dokumentets fokus på konkurranse ble trukket fram. 50 

 51 

Universitetstyret 52 

Siden sist møte har det vært to møter i universitetstyret. Der styremøtene dette året har vært preget av 53 

den nærmest altoverskyggende Internt Handlingsrom saken har de siste to møtene hatt andre og viktige 54 

politiske saker på agendaen. Det kanskje viktigste vedtaket for vår del er vedtaket om ny 55 

anskaffelsespolicy for UiO. Dette er et omfattende dokument der man på en helhetlig måte ser på 56 

hvordan UiO kan bli en mer ”krevende kunde” som kan sette press på sine leverandører for å etterleve 57 

høye etiske standarder. De nye etiske retningslinjene som er vedtatt er omfattende og nærmest 58 

fullstendig identiske med vårt vedtak!  Den største forskjellen er at det ikke nevnes konkrete 59 

konvensjoner, men det ble opplyst på møtet at dette kan være en juridisk fordel ettersom man ikke låser 60 

seg til et knippe av dem. Det ble opplyst fra ledelsens side at de etiske retningslinjene kom til å veie 61 

tungt ved inngåelse av ny avtale for vektertjenester. 62 
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 63 

Ellers er Gunn Elin Bjørneboe blitt ansatt i en ny åremålstilling som universitetsdirektør etter en grundig 64 

og omfattende prosess. 65 

 66 

 67 

Holdt innledninger for:  68 

- Strategic  advisory board 69 

- Dekanmøte 70 

 71 

Flere av aktivitetene har vært sammen med flere i Arbeidsutvalget. Utfyllende informasjon om disse kan 72 

finnes i de andres orienteringer. 73 

 74 
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 1 

Handlingsplanen:  2 

a. at studenter i søknadsprosessen til utveksling kun forholder seg til én administrativ enhet : 3 

Dette skrev jeg om i høringssvaret til IHR og det er vedtatt at studentene kun skal forholde seg 4 

til en enhet. Det holder på å gjennomføres. 5 

b. en liste med emner fra andre universiteter som har blitt godkjent av UiO tidligere, og at 6 

prosessen for godkjenning ikke skal overstige to måneder. Saken er tatt opp på møtet med 7 

Studieavdelingen og diskutert der. Det er et krav som er vanskelig å få igjennom fordi UiO har 8 

over 1000 ulike utvekslingsavtaler og det er vanskelig å kvalitetssikre alle. Selv om et fag er blitt 9 

godkjent tidligere kan faget forandre på seg hvert semester og det er vanskelig for UiO å ha full 10 

oversikt. Det er satt i gang prosesser for å få til en bedre ordning rundt godkjenning av fag. Det 11 

skal være en mindre risiko å dra på utveksling og det skal også bli raskere saksbehandling på 12 

godkjenning og innpassing av fag i graden. Dette er  også en del av IHR.  13 

c. at alle internasjonale studenter skal få tilbud om norskundervisning. Denne saken har jeg tatt 14 

opp i møte med Studieavdelingen. De er for mer norskundervisning, men det er dyrt, og det er 15 

en lokal sak. Det er de ulike fakultetene selv som bestemmer hvor mye de skal tilby, ikke 16 

sentralt. Jeg har tatt det opp i Studentutvalgenes lederforum (SULF) hvor jeg har anmodet om 17 

et møte mellom de ulike internasjonalt ansvarlige i studentutvalgene. Dette møtet håper jeg 18 

kan skje snart. 19 

d. at UiO skal opprette flere fellesgrader, både nasjonalt og internasjonalt: Dette er en sak UiO 20 

jobber aktivt med og en fanesak for rektoratet. De ønsker flere fellesgrader, men det er mye 21 

arbeid og det er dyrt. Per i dag har UiO 5 fellesgrader, det jobbes aktivt med 11 planer og det er 22 

et mål om 20 i løpet av 2016.  23 

e. at UiO etablerer flere engelskspråklige emner. Dette har jeg tatt opp i møte med 24 

Studieavdelingen, men dette er også en lokal sak. Derfor har jeg tatt det opp i SULF og jeg 25 
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ønsker at også dette skal være et tema på møtet mellom de internasjonalt ansvarlige ved de 26 

ulike Studentutvalgene.  27 

 28 

Internasjonalisering:  29 

I januar kom det nye internasjonale studenter og jeg har jobbet mye med velkomst og inkludering. Jeg 30 

har holdt en velkomsttale på infomøte for nye internasjonale studenter. I tillegg har jeg sammen med 31 

seksjon for internasjonalisering av studier  som ligger under Studieavdelingen arrangert ulike 32 

arrangementer. Vi har hatt to strikkekvelder på Villa Eika, vi planlegger flere. Dessuten skal vi ha en 33 

snødag, med bygging av snølykter, snømenn og diverse. Den skal avsluttes med kakao på Villa Eika. SP-34 

AU har bevilget 4000 kr til disse arrangementene, til kakao, garn og strikkepinner. 35 

 36 

Årets første Vaffelfredag var veldig populært og det kom masse studenter. De fleste var internasjonale 37 

og jeg synes det er flott at vi kunne lage en arena der de kan bli kjent med oss og hverandre. Det er noe 38 

jeg kommer til å ta med videre, som jeg håper man kan utvide ved de neste semesterstartene sånn at 39 

det blir velkomstarrangementer og ikke litt tilfeldig som på Vaffelfredag. 40 

 41 

Tirsdag 29.01.13 var det utvekslingsmesse. Jeg har sittet i planleggingskomiteen siden tidlig i november 42 

og det var gøy å se at messen ble så besøkt. Vi hadde banner på Villa Eika og  en morgenaksjon hvor vi 43 

delte ut kaffe, effekter og oppfordret folk til å dra på messen.  44 

 45 

Strategic Advisory Board er en gruppe prominente professorer som er oppnevnt av UiO til å 46 

gjennomføre en gransking av hvordan UiO fungerer. I desember møtte vi dem. Det var et interessant 47 

møte, de hadde mange spørsmål og jeg fikk inn en del poeng i forbindelse med internasjonalisering, 48 

men også kvalitet i utdanningen.  49 

 50 

Promotering og evaluering:  51 

Jeg har også brukt tid på promotering. Jeg har sjekket ut hva det vil koste å promotere SP bedre på 52 

campus, hvor vi kan henge bannere og muligheter for å dele ut flere av effektene vi har. Fremover 53 

kommer vi til å bli flinkere til å ha et banner hengende på Villa Eika.  54 

 55 

Før jul hadde vi en internevaluering som gikk over to dager. Der oppsummerte vi halvåret, snakket om 56 

hva vi kunne og burde bli bedre på og hvordan få samarbeidet til å fungere godt. Det var konstruktivt og 57 

åpent og jeg føler vi kom styrket ut av det.  58 

 59 

SAIH: 60 

Jeg har jobbet en del med SAIH. Jeg sitter som NSO sitt varamedlem i styret. Dessuten har jeg jobbet 61 

aktivt med kampanjen for utviste studenter, i tråd med vedtaket til Studentparlamentet. Jeg har søkt 62 

penger fra UiO og NSO om støtte til en studietur til Nederland for å undersøke hvordan ordningen 63 
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fungerte der. Penger til studieturen for Jørn W.Pedersen som er leder av SAIH Blindern og meg fikk vi 64 

innvilget. Dessuten kommer Erin Nordal som er internasjonalt ansvarlig i NSO til å være med. 65 

 66 

Valg og konferanser:  67 

Studentparlamentsvalget  2013 nærmer seg.  Jeg hadde et møte med listeledere onsdag 30.01.13 hvor 68 

vi fastsatte noen datoer og forventinger til valget. Datoen 11.mars er fristen for innsendelse av alt. 69 

Listene, bildene, teksten osv. Dessuten har listene forpliktet seg til å stille med en debattant på en 70 

åpningsdebatt første dagen i valgkampen og å stille med en debattant på en Radio Nova debatt.  71 

Lørdag 02.02.13 arrangerte vi Tillitsvalgtkonferanse. Helge og jeg var ansvarlige for den. Selv om det 72 

ikke kom så mange som vi hadde ønsket synes jeg det var en veldig vellykket dag, med tre utrolig 73 

interessante og engasjerte foredragsholdere.  74 

 75 

Sykemeldt:  76 

Dessverre er jeg blitt sykemeldt. Jeg var 100% sykemeldt fra 17.12.12 t.o.m. 06.01.13 og er fra den 77 

29.01.13 sykemeldt 80%. Jeg er det i første omgang ut februar, men jeg har fått sterke signaler på at jeg 78 

blir det en god stund fremover. Dette er jeg veldig lei meg for, jeg har det fantastisk artig på jobb, men 79 

nå er det en gang sånn. Det betyr at jeg kan jobbe 7,5 timer i uken. Jeg kommer til å være tilstede på 80 

AU-møtene  på tirsdager, da det er viktig for meg at jeg kan være med å bestemme politikk, 81 

representere Sosdem og ha en god oversikt over det som skjer. Jeg kommer til å være på kontoret noen 82 

timer andre dager og, mer bestemt torsdager eller fredager. Morten har tatt over ansvaret for 83 

økonomien. Valget skal jeg fortsatt jobbe litt med, men det blir Morten som har hovedansvaret der og.  84 

 85 

 86 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

 
SAKSNUMMER: SP 005/13 
SAKSTITTEL: LS 
SAKSANSVARLIG:       Landsstyredelegasjonen 

 

 2 

Orientering fra landsstyremøte 3 i Norsk Studentorganisasjon 12/13 3 

Helgen 8-10.februar ble Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt tredje landsstyremøte for 4 

perioden avholdt i Østfolds perle - Halden. 5 

 6 

På møtet innstilte landsstyret på budsjett, arbeidsprogram, organisasjonerklæring, 7 

resolusjoner og mer til landsmøtet. I tillegg vedtok vi en Utdanningspolitisk plattform. 8 

Sakspapirene til landsmøtet kan finnes her: 9 

http://student.no/om-nso/organer-og-komiteer/landsstyre/landsstyremote-3-201213/ 10 

 11 

Budsjett 12 

Slik NSO er organisert så er det landsmøtet som skal vedta budsjett for inneværende år. 13 

Siden landsmøtet ikke er før i april, så vedtok landsstyret et midlertidig budsjett på 14 

landsstyremøte 2 (LS2) i slutten av november i fjor. Det midlertidige budsjettet som ble 15 

behandlet da ble nå diskutert igjen og landsstyremøtet innstilte på et budsjett til 16 

landsmøtet. Endringene som ble gjort siden LS2 var å senke noen poster ned til resultatet 17 

fra 2012. Vi fra UiO har i samtlige budsjettdebatter vært kritiske til NSOs pengebruk, men 18 

fikk ikke gjennomslag for mange av kuttforslagene. Budsjettet må sees i sammenheng med 19 

driftstilskuddet. 20 

http://student.no/om-nso/organer-og-komiteer/landsstyre/landsstyremote-3-201213/
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 21 

Driftstilskudd 22 

En del av semesteravgiften til studentene i NSO sine medlemslag går til NSO. I 2012 var 23 

driftstilskuddet 35 kroner per student per semester, men landsmøtet i fjor vedtok å senke 24 

det til 32 kroner for 2013. På LS2 i november bestemte vi at driftstilskuddet skal diskuteres 25 

på landsmøtet også i 2013, men landsstyret innstilte i helga på at det skal forbli på 32 26 

kroner. Stian, Signy, Johan og Madeleine skrev under på en dissens på 28 kr. 27 

 28 

NSO sitt arbeidsprogram 13/14 29 

Arbeidsutvalget (NSO-AU) hadde lagt fram et forslag på arbeidsprogram for neste periode 30 

til landsstyret som avviker litt fra den typen arbeidsprogram/handlingsplan vi er vant med 31 

lokalt. Mens vi pleier å liste opp fokusområder punktvis, hadde NSO-AU lagt fram et 32 

arbeidsprogram i form av en tekst. For å gjøre arbeidsprogrammet tydeligere foreslo vi å 33 

gjøre om hele abreidsprogrammet til punkter, og det fikk vi gjennomslag for i landsstyret. 34 

Innstillingen landsstyret leverer til landsmøtet i april er derfor i et format som er mye 35 

enklere å forstå! 36 

 37 

NSO sin organisasjonserklæring 13/14 38 

I tillegg til et arbeidsprogram så vedtar NSO også en organisasjonserklæring som forteller 39 

hvor organisasjonen skal legge fokuset innad i perioden som kommer. Her fikk vi også 40 

gjennomslag i å gjøre erklæringen tydeligere i form av punkter. I tillegg fikk vi inn et punkt 41 

som sier at dersom forslagene til komité for organisasjonsgjennomgang (KOG) vedtas på 42 

landsmøtet så skal en implementeringsplan følges i perioden som kommer. 43 

 44 

Resolusjoner 45 

Landsstyret vedtok to resolusjoner i helgen: 46 

 47 
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1 Resolusjon om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 48 

Denne resolusjonen ble skrevet av faglig komité for helse og sosialfagutdanning og tar for 49 

seg skikkethet i høyere utdanning. 50 

 51 

2 Resolusjon om studieavgift for internasjonale studenter. 52 

Denne resolusjonen svarer på noen politiske partier sine forslag om å innføre studieavgift 53 

for internasjonale studenter, og sier klart at NSO er mot. 54 

 55 

I tillegg innstilte landsstyret på en resolusjon til landsmøtet: 56 

 57 

1 Et valg for høyere utdanning og forskning. 58 

Denne resolusjonen tar for seg områder NSO vil at politikerne skal snakke om i valgkampen 59 

dette året. Her drar vi inn blant annet studentboliger, stortingsmelding om utdanning, 60 

bygningsmassen i høyere utdanning og forskning. 61 

 62 

Utdanningspolitisk plattform 63 

NSO har endelig vedtatt en utdanningspolitisk plattform! Fag- og forskningspolitisk komité 64 

har jobbet lenge med et politisk dokument om utdanning som ble behandlet denne helga. 65 

Her er mange av punktene fra vår egen handlingsplan med, og vi er svært fornøyd med 66 

plattformen som ble vedtatt. Les gjerne plattformen i sakspapirene som var 67 

utgangspunktet for diskusjonen i møtet, og det endelige resultatet når det kommer på NSO 68 

sine nettsider. 69 

 70 

Har du spørsmål til orienteringen eller hva som skjedde på landsstyremøtet? Send gjerne en 71 

mail til stianlagstad@gmail.com i forkant av studentparlamentsmøtet torsdag, så skal jeg 72 

gjør det jeg kan for å ha et godt svar klart. 73 

 74 

mailto:stianlagstad@gmail.com
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Mvh, 75 

Signy Grape, Morten Bakke Kristoffersen, Johan Tunestam, Madeleine Sjøbrend og Stian 76 

Lågstad. 77 

 78 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 006/12 
SAKSTITTEL: Regnskap 2012 
SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen 
 

 

 1 

Regnskapet for 2012 begynner nå å ta form og vil komme tilbake til Studentparlamentet for 2 

godkjenning når revisor er ferdig med det. Men som en del av orienteringen så ligger vedlagt det 3 

foreløpige regnskapet og balansen i forbindelse med langtidsbudsjettet.  4 

 5 

Noter til sentrale poster:  6 

De pengene som står igjen på årets budsjett er i all hovedsak lønnskostnader (ca 50 000), reiser (ca 7 

13 000), arrangementskostnader (ca 17 000) og fraksjonsstøtten (ca 23 000).  8 

 9 

51 – Lønn ansatte. Her har vi flere faste poster som må stå selv om de ikke blir benyttet hvert år. 10 

Eksempler på dette er overtid og rentekompansasjon.  Dette fører til at denne posten er den med mest 11 

ubrukte midler. 12 

  13 

6815 – Kopieringer. Her er man gått over budsjett med 18 817 kr, altså brukt 72% mer enn det det den 14 

er budsjettert med. Grunnen til dette er ikke klar, utover at printern har hatt mer aktivitet og at mange 15 

har benyttet seg av tilbudet på Eika. 16 

 17 

7150 – Ikke oppgavepliktige reiser. Her er bare halvparten av posten benyttet, mens vi tidligere trodde 18 

posten var gått over budsjett. Orgkons og regnskapsfører holder på å gå igjennom posten, men dette 19 

skyldes mest sansynlig at vi hadde mye utestående midler hos UiO og NSO som kom inn på slutten av 20 

2012. I tilegg vet vi at det er 5000 kr vi ikke har fått faktura for som skal føres på denne posten. 21 

 22 

7321 – Arrangmentskostnader. Her er det flere grunner til at posten ikke er brukt opp. Det skyldes nok 23 

at posten er stor med mange kostnader, og alle har brukt litt mindre enn det det var rom for. De 10 000 24 

som var igjen på studentkonferanser var beregnet til tillitsvalgkonferansen som ble flyttet til januar.  25 
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Budsjett Benyttet Gjennværende 

Fadderordningen   50000 44742,25 5257,75 

Semesterstart 17000 12 097,66 4902,34 

Studentkonferanser 80000 70 378,01 9621,99 

Debatter 5000 0,00 5000 

Diverse arrangementer 8000 4 004,10 3995,9 

    Totalt:  160000 131222,02 28777,98 

 26 

 27 

Merk at dette budsjettet ikke er justert etter at budsjett for 2012 ble revidert og man kuttet 28 

arrangementsbudsjettet fra 160 000 til 150 000 29 

  30 

I alt har vi brukt 90% av budsjettet for 2012 og det er ca 120 000 i differanse mellom budsjettet og 31 

regnskapet. Dette vil si at vi i 2012 har spist 130 000  av egenkapitalen, mot de 247 000 det var 32 

budsjettert med at vi skulle bruke. Egenkapitalen var på 939 743,42 ved inngangen til 2012, mens den 33 

nå er på 810 800,87. 34 

 35 

Vi ber Studentparlamentet merke seg at noen av disse tallene mest sannsynlig vil forandre seg litt, 36 

ettersom regnskapsfører og orgkons jobber med dem, men at dette i hovedsak vil være bildet.  37 

 38 
 39 
 40 



KONTOSAMMENDRAG REGNSKAP 2012  REV BUDSJETT 2012 DIFFERANSE %

37 Tilskudd -2 608 000,00 -2 608 000,00 0,00 100,00 %
Sum -2 608 000,00 -2 608 000,00 0,00 100,00 %

51 Lønn ansatte 1 160 208,06 1 203 357,76 43 149,70 96,41 %
54 Arbeidsgiveravgift 160 070,64 164 682,05 4 611,41 97,20 %
59 Andre personkostnader 53 177,07 67 114,00 13 936,93 79,23 %
65 Kostnadsført inventar 19 882,75 20 000,00 117,25 99,41 %
67 Diverse fremmede tjenester 113 839,54 109 300,00 -4 539,54 104,15 %
68-69 Kontorkostnader 71 743,42 67 700,00 -4 043,42 105,97 %
70 Reisekostnader 12 637,42 26 175,00 13 537,58 48,28 %
73 Salgs- og reklamekostnader 419 117,76 429 700,00 10 582,24 97,54 %
74 Gaver og kontingenter 721 787,10 762 795,00 41 007,90 94,62 %
75 Forsikringer 5 927,00 6 000,00 73,00 98,78 %
77 Andre driftskostnader 19 498,74 18 900,00 -598,74 103,17 %
80  Finansinntekter -20 943,94 -19 850,00 1 093,94 105,51 %
Sum 2 736 945,55 2 855 873,81 118 928,26 95,84 %

RESULTAT 128 945,55 247 873,81 118 928,26

36 Tilskudd 
3610 Tilskudd fra SiO -800 000,00 -800 000,00 0,00 100,00 %
3730 Tilskudd fra UiO -1 808 000,00 -1 808 000,00 0,00 100,00 %
Sum -2 608 000,00 -2 608 000,00 0,00 100,00 %

51  Lønn ansatte
5010 Fast lønn 292 821,08 295 793,00 2 971,92 99,00 %
5011 Overtid 7 759,50 20 000,00 12 240,50 38,80 %
5012 Ekstra hjelp u/feriepenger 20 687,50 20 000,00 -687,50 103,44 %
5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 0,00 0,00 0,00

5014 AU-honorar u/feriepenger 770 901,30 787 769,60 16 868,30 97,86 %
5015 Rentekompensasjon 1 369,00 10 000,00 8 631,00 13,69 %
5016 Priser 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 %
5017 Komitearbeid/ordstyrere u/feriepenger 5 250,00 6 500,00 1 250,00 80,77 %
5018 Telefongodtgjørelse 5 350,00 5 400,00 50,00 99,07 %
5092 Feriepenger adm. 12 % 36 069,68 37 895,16 1 825,48 95,18 %
Sum 1 160 208,06 1 203 357,76 43 149,70 96,41 %

54 Arbeidsgiveravgift
5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 154 984,81 159 338,83 4 354,02 97,27 %
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 5 085,83 5 343,22 257,39 95,18 %
Sum 160 070,64 164 682,05 4 611,41 97,20 %

59 Andre personalkostnader 
5910 Administrasjonsforpleining 2 454,70 3 300,00 845,30 74,38 %
5920 Yrkesskadeforsikring 1 939,70 2 500,00 560,30 77,59 %
5922 OTP 6 896,00 6 314,00 -582,00 109,22 %
5990 Annen personalkostnad 5 061,42 4 000,00 -1 061,42 126,54 %
5991 Personalfester 22 500,35 22 000,00 -500,35 102,27 %
5992 Opplæring overlapp 9 338,50 9 000,00 -338,50 103,76 %
5993 Internseminarer og evalueringer 1 670,00 10 000,00 8 330,00 16,70 %
5994 Komitéaktivitet 3 316,40 10 000,00 6 683,60 33,16 %



Sum 53 177,07 67 114,00 13 936,93 79,23 %

65 Kostnadsført inventar
6540 Driftsmaterialer 19 882,75 20 000,00 117,25 99,41 %
Sum 19 882,75 20 000,00 117,25 99,41 %

67 Diverse fremmede tjenester
6710 Revisjonshonorarer 17 500,00 16 500,00 -1 000,00 106,06 %
6720 Regnskapstjenester 30 258,29 25 000,00 -5 258,29 121,03 %
6730 IT-tjenester 63 456,25 60 000,00 -3 456,25 105,76 %
6790 Konsulenttjenester 2 625,00 7 800,00 5 175,00 33,65 %
Sum 113 839,54 109 300,00 -4 539,54 104,15 %

68-69 Kontorkostnader
6810 Kontorrekvisita 9 812,40 20 000,00 10 187,60 49,06 %
6815 Kopieringer 44 817,67 26 000,00 -18 817,67 172,38 %
6860 Aviser, tidsskrifter mv. 9 697,49 15 000,00 5 302,51 64,65 %
6912 Mobiltelefon 6 729,36 6 000,00 -729,36 112,16 %
6950 Porto 686,50 700,00 13,50 98,07 %
Sum 71 743,42 67 700,00 -4 043,42 85,35 %

70 Reisekostnader
7100 Kilometergodtgjørelse 0,00 300,00 300,00 0,00 %
7150 Reiser ikke oppg. pliktig 12 637,42 25 875,00 13 237,58 48,84 %
Sum 12 637,42 26 175,00 13 537,58 48,28 %

73  Salgs- og reklamekostnader
7301 Annonsering 51 877,50 60 000,00 8 122,50 86,46 %
7303 Elektronisk formidling 1 286,59 700,00 -586,59 183,80 %
7304 Kunngjøring SP-valg 59 916,25 60 000,00 83,75 99,86 %
7319 Promotering 67 737,20 55 000,00 -12 737,20 123,16 %
7320 Møtekostnader 39 470,11 40 000,00 529,89 98,68 %
7321 Arrangementskostnader 132 255,36 150 000,00 17 744,64 88,17 %
7322 HP-seminar 60 136,40 60 000,00 -136,40 100,23 %
7323 NSO s Landsting 6 438,35 4 000,00 -2 438,35 160,96 %
Sum 419 117,76 429 700,00 10 582,24 97,54 %

74 Gaver og kontingenter
7410 Kontingenter 1 489,86 4 000,00 2 510,14 37,25 %
7415 Gaver 1 289,00 3 000,00 1 711,00 42,97 %
7460 ISU 20 000,00 20 000,00 0,00 100,00 %
7462 Fraksjonsstøtte 36 532,30 60 000,00 23 467,70 60,89 %
7463 Studentorganer 110 975,94 120 000,00 9 024,06 92,48 %
7464 Velferdstinget i Oslo 551 500,00 555 795,00 4 295,00 99,23 %
Sum 721 787,10 762 795,00 41 007,90 94,62 %

75 Forsikringer
7500 Forsikring 5 927,00 6 000,00 73,00 98,78 %
Sum 5 927,00 6 000,00 73,00 98,78 %

77 Andre driftskostnader
7706 AU-disposisjon 4 748,40 5 000,00 251,60 94,97 %
7723 Studentparlamentsvalg 11 339,06 12 000,00 660,94 94,49 %
7770 Bankkostnader 3 154,28 1 600,00 -1 554,28 197,14 %
7790 Andre driftskostnader 257,00 300,00 43,00 85,67 %
Sum 19 498,74 18 900,00 -598,74 103,17 %

0,00

80  Finansinntekter 0,00

8050 Renteinntekter -21 050,85 -20 000,00 1 050,85 105,25 %



8155 Renteutgifter 106,91 150,00 43,09 71,27 %
Sum -20 943,94 -19 850,00 1 093,94 105,51 %



Konto Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Rev Budsjett 2013 Estimert 2014 Estimert 2015

3610 Tilskudd fra SiO -879 496,47 -800 000,00 -800 000,00 -750 000,00 -900 000,00 -900 000,00

3730 Tilskudd fra UiO -1 760 000,00 -1 808 000,00 -1 808 000,00 -1 880 320,00 -1 955 532,80 -2 033 754,11

SUM -2 639 496,47 -2 608 000,00 -2 608 000,00 -2 630 320,00 -2 855 532,80 -2 933 754,11

51 Lønn Ansatte 1 187 789,55 1 203 357,76 1 160 208,06 1 217 162,87 1 265 000,00 1 300 000,00

54 Arbeidsgiveravgift 167 572,09 164 682,05 160 070,64 169 622,51 174 291,28 180 000,00

59 Andre Personkostnader 62 131,90 67 114,00 53 177,07 48 300,00 68 000,00 70 000,00

65 Kostnadsført inventar 14 662,33 20 000,00 19 882,75 12 000,00 6 000,00 10 000,00

67 Diverse fremmede tjenester 52 987,19 109 300,00 113 839,54 103 000,00 120 000,00 123 000,00

                                     68-69 Kontorkostnader 122 280,21 67 700,00 71 743,42 51 700,00 65 000,00 70 000,00

70 Reisekostnader 31 191,04 26 175,00 12 637,42 15 000,00 27 091,13 30 000,00

73 Salgs- og reklamekostnader 376 148,76 429 700,00 419 117,76 366 700,00 450 000,00 450 000,00

74 Gaver og kontingenter 769 851,45 762 795,00 721 787,10 800 000,00 760 000,00 760 000,00

75 Forsikringer 5 563,00 6 000,00 5 927,00 6 000,00 6 427,35 7 000,00

77 Andre Driftskostnader 45 689,66 18 900,00 19 498,74 42 000,00 47 550,00 50 000,00

80 Finansinntekter -22 544,50 -19 850,00 -20 943,94 -19 850,00 -15 000,00 -15 000,00

SUM 2 813 322,68 2 855 873,81 2 736 945,55 2 811 635,38 2 974 359,76 3 035 000,00

Spising av egenkapital 173 826,21 247 873,81 128 945,55 181 315,38 118 826,96 101 245,89

Inngående egenkapital  939746,42 730 872,62 810 800,87 629 485,49 510 658,53 409 412,64

per 01.01.2012
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

  
SAKSNUMMER: SP 007/13 
SAKSTITTEL: Landsmøte i Norsk Studentorganisasjon 
SAKSANSVARLIG:        Madeleine Sjøbrend 
 

 1 

Landsmøtet er Norsk Studentorganisasjons (NSO) øverste organ og arrangeres én gang i året. UiO har 2 

27 delegater på landsmøtet, med full tale-, forslags- og stemmerett. På landsmøtet vil det også være en 3 

rekke observatører med tale- og forslagsrett, som landsstyrerepresentantene, arbeidsutvalget til NSO, 4 

kontroll- og organisasjonskomitéen, valgkomitéen, representanter fra NOKUT og mange flere.  5 

Landsstyrerepresentantene vil kunne steppe inn som delegater ved absolutt nødvendighet (for 6 

eksempel sykdom) dersom disse er valgt som varaer fra Studentparlamentet. 7 

 8 

Landsmøtet vil foregå fra 11.04 – 14.04 på Quality Hotel Tønsberg. 9 

Avreise for delegasjonen fra UiO vil være fra Oslo, Thon Hotel Opera, torsdag klokken 09.45, med 10 

oppmøte 9.30. Hjemreise er søndag klokken 16.45. 11 

Under landsmøtet vil følgende saker bli behandlet:  12 

- Vedtekter 13 

- Arbeidsprogram 14 

- Organisasjonserklæring 15 

- Regnskap 16 

- Budsjett 17 

- Driftstilskudd i NSO 18 

- Rapporter 19 

- Valg 20 

- Organisasjonsgjennomgang 21 

- Prinsipprogram 22 

- Resolusjoner 23 

 24 

Frist for innlevering av endringsforslag  og resolusjoner/uttalelser er 02.04 og innmelding av saker er 25 

28.02. 26 

Ønsker du å stille til valg kan du melde ditt kandidatur elektronisk på student.no/valg eller kontakte 27 

valgkomitéen på vk@student.no. Kandidater til arbeidsutvalget må melde sitt kandidatur innen 28 

landsmøtets start torsdag 11.april, men det oppfordres pga tidspress at kandidater melder seg før. 29 

 30 

mailto:vk@student.no
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Etter valg av delegater og varadelegater vil delegasjonsleder være ansvarlig for innmelding av 31 

delegatene. I ettertid vil alle delegatene motta et påmeldingsskjema for å bekrefte at hver enkelt 32 

person vil være delegat eller varadelegat, hvor man må oppgi en del praktisk informasjon om seg selv, i 33 

tillegg til riktig status (delegat, observatør, gjest). Denne linken vil ligge på student.no/landsmotet og 34 

den endelige fristen for å melde seg på er 28. februar. 35 

 36 

Regionale formøter 37 

NSO arrangerer i år regionale formøter 15.-17. mars. Her vil man gå gjennom sakene, forberedelser til 38 

møtet og bli bedre kjent. Vi tilhører region Øst, og dette vil foregå i Drammen. På det regionale 39 

formøtet bør så mange som mulig av UiOs delegater og observatører delta.  40 

Påmeldingsfrist til regionalt formøte er 21. februar! 41 

 42 

Kandidater til NSO 43 

Arbeidsutvalget diskuterer hvordan Studentparlamentet på best mulig måte skal bli kjent med 44 

kandidatene til NSOs arbeidsutvalg. Vi ser for oss en hyggelig debattform mellom lederkandidater, og 45 

kanskje andre AU-kandidater.  Fortrinnsvis ønsker vi å vise frem våre egne kandidater, men her kan 46 

Studentparlamentet gjerne komme med innspill og ønsker. 47 

 48 

Valg 49 

Studentparlamentet har 27 delegater på landsmøtet og arbeidsutvalget innstiller på at de 27 første 50 

delegatene som ble valgt inn i Studentparlamentet velges, på samme måte som i fjor. Hver fraksjon kan 51 

ha en vara pr. delegat. 52 

 53 

Dette innebærer at den siste valgte fraksjonen får en mindre på landsmøtet enn hvordan fordelingen er 54 

i Studentparlamentet. Fordelingsnøkkelen blir da følgende: 55 

 56 

Liste Antall delegater Antall 
varadelegater 

Realistlista 6 6 

Venstrealliansen 5 5 

Sosialdemokratene 4 4 

SV-lista  3 3 

HF-lista 3 3 

Liberal liste  3 3 

Blå liste  3 3 

 57 

 58 

Arbeidsutvalget innstiller på at Madeleine Sjøbrend velges til delegasjonsleder for UiO under 59 

landsmøtet NSO 2013.  60 

 61 

Forslag til vedtak: 62 

 63 

- Kandidater med varaer velges på møtet. 64 

- Madeleine Sjøbrend velges til delegasjonsleder for Universitetet i Oslo. 65 

 66 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 008/13 
SAKSTITTEL:                               Suppleringsvalg Internasjonal Komité. 
SAKSANSVARLIG:       Emilie Wilberg 
 

 

 

På grunn av sykemelding i AU har vi et ønske om  et suppleringsvalg til internasjonal komité. Dette er 1 

avklart med kontrollkomiteen.  2 

 3 

Å bli utnevnt til å sitte i internasjonal komité kan bli veldig spennende. Det krever ikke mye innsats, men 4 

gir mulighet til å samarbeide med Internasjonalt ansvarlig, AU og UiO sentralt om 5 

internasjonaliseringsarbeidet her. Det er møter i internasjonaliseringsnettverket på UiO en gang i 6 

måneden, som gir god innsikt og påvirkningsmulighet. Det er også spennende prosjekter rundt 7 

internasjonalisering, samarbeid mellom lokalt og sentralt tillitsvalgte. Derfor håper vi det er noen som 8 

har tid og lyst til å bidra litt! 9 

 10 

Arbeidsutvalget ettersender innstilling til kandidater med sakspapirene på tirsdag.  11 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 009/13 
SAKSTITTEL: Ansettelse av administrativ stilling 60 % 
SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen 
 

 1 

På grunn av mye sykdom på kontoret og en langvarig sykemelding på foreløpig 80 %  ønsker 2 

arbeidsutvalget (AU) muligheten til å utlyse en administrativ stilling på inntil 60%. 3 

Denne personen vil ikke jobbe politisk, men være til hjelp for  AU når det kommer til oppgaver som 4 

blant annet: 5 

 6 

- Forberede møter til Studentparlamentet 7 

- Drive profileringsarbeid 8 

- Jobbe med Studentvalget 2013 9 

 10 

En nøyaktig stillingsbeskrivelse med prosent vil bli utarbeidet i samarbeid med dagens 11 

organisasjonskonsulent. Skal AU få til alle sine målsetninger og jobbe politisk i den grad 12 

Studentparlamentet ønsker trenger vi at alle stillinger er fylt. Siden vi ønsket å ha et ekstra trykk på 13 

valget  i år vil den nye stillingen ta for seg det administrative rundt valget, slik som sørge for at alle lister 14 

er på plass, skaffe lokaler til debatt og lignende arbeid. 15 

  16 

Vi håper at studentparlamentet ser at dette vil være til det beste for arbeidsutvalget og parlamentet og 17 

stemmer for innstillingen fra AU. 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

Forslag til vedtak: 23 

 24 

Studentparlamentet vedtar at arbeidsutvalget har mulighet for å utlyse og ansette en person i en 25 

inntil 60 % administrativ stilling frem til nytt arbeidsutvalg tiltrer 1. juli. 26 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 010/13 
SAKSTITTEL: Halvårsrapport 
SAKSANSVARLIG:       Morten Bakke Kristoffersen 
 

 1 

Handlinsplanen  2 

Vi har lagt ved handlingsplanen og delt den i tre farger: 3 

 4 

- Rød: Vanskellig å jobbe med (typisk lokale saker) eller saker der det allerede er blitt fattet 5 

vedtak som går imot vår politikk. 6 

- Gul: Pågående prosess som følges opp og som vi håper at kan bli innført i år, eller få et vedtak 7 

som skal sørge for at dette blir innført innen noen år. 8 

- Grønn: Dette er eller vil bli innfridd. 9 

 10 

Arbeidet med Handlinsplanen er noe vi driver med kontinuerlig. Det er mange av punktene som det er 11 

vanskelig å jobbe konkret med, da disse blir bestemt på lokalt plan (fakulteter/institutter). Disse sakene 12 

har vi og skal vi spille inn til Studentutvalgenes lederforum (SULF) og forumet for 13 

fakultetstyrerepresentanter, men det er opp til dem om de vil følge sakene videre og sørge for at de blir 14 

gjennomført.  15 

 16 

Mange av punktene blir også berørt av den pågående Internt handlingsrom prosessen (IHR). Vi følger 17 

dette opp i høringer og i grupper/komiteer, men mye var bestemt da vi startet i sommer og en del er 18 

satt på vent mens denne prosessen går. 19 

 20 

Det er viktig å se realistisk på sakene i handlingsplanen i den forstand at det er vanskelig å få til store 21 

endringer i løpet av et år. Det å få det inn i en prosess eller implementeringssplan er nesten vel så godt 22 

som et direkte gjennomslag. Det blir viktig å ha is i magen og ta de små seierne. Dette er ikke for å virke 23 

negativ eller lite ambisiøs. 24 

 25 
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Dette semesteret har vært preget av en del kartlegging og å få en forståelse av den helhetlige 26 

situasjonen. Vi håper at det  kommende semesteret i større grad vil være preget av gjennomslag, 27 

spesielt i forbindelse med rektorvalget som er i april. 28 

 29 

Samarbeid på lokalt og nasjonalt nivå 30 

 31 

Lokalt på UiO har samarbeidet med studentutvalgene vært greit. SULF er oppe og går og vi har hatt 3 32 

møter i forrige semester etter deres ønsker. Det er planlagt 5 SULF det kommende semesteret. 33 

Forumet for fakultetstyrerepresentanter har enda ikke kommet opp. Det har tatt lenger tid enn ventet 34 

å samle inn kontaktinformasjon til de det gjelder på alle fakultetene. Vi håper å få til 2-3 møter dette 35 

semesteret. 36 

 37 

Samarbeid innad i Oslo har vært bra. Vi har en god dialog med Høgskolen i Oslo og Akershus og har 38 

utifra det laget et formøte til landstyremøtene i NSO med SiO delegasjonen, samt Buskerud, Vestfold, 39 

Telemark, Østfold og Ås. HiOA har visst seg å være en nyttig sparringspartner når det kommer til saker 40 

på lokalt og nasjonalt nivå. 41 

Handelshøyskolen BI og Velferdstinget i Oslo og Akershus har også visst seg som en god 42 

samarbeidspartner. Mats André Kirkebirkeland har vært kontaktpersonen til BI i Studenthovedstaten og 43 

har vært en viktig brikke i å knytte Oslo-studentene sammen. Vi ser frem til samarbeidet med det nye 44 

VT-AU og vi har allerede lagt flere planer. 45 

 46 

I løpet av det første semesteret har vi hatt tre universitetssymposium med Universitet i Bergen og 47 

NTNU. Vi har i år valgt å ha det som et lederforum der vi utveksler tanker og ideer. En kampanje er på 48 

trappene og de har vært nyttige allierte i  landsstyret til Norsk studentorganisasjon. 49 

 50 

Vi er heldige som holder til i samme by som NSO, noe som gjør at kontakten mellom oss er tett. Vi har 51 

hatt ukentlig kontakt og vi prøver å bruker ressursene de besitter best mulig. God kontakt og en positiv 52 

innstilling kommer vi langt med og vi håper samarbeidet blir like tett og godt i det kommende 53 

semesteret. Vi ser at det også har åpnet en del dører når det kommer til å utveksle erfaringer om enkelt 54 

saker med andre parlamenter rundt om i Norge. 55 

 56 

Internasjonaliseringsåret 2012 57 

 58 

Universitetsstyret utpekte internasjonalisering som en hovedsatsing i 2012. Det ble besluttet at 59 

intensjonen for året skulle være: 60 

 61 

 å gi trykk og framdrift til internasjonaliseringsarbeidet (Handlingsplanen for 62 

internasjonalisering) 63 

 å forankre UiOs høye ambisjoner og utvikle fellesforståelse av hvor UiO står internasjonalt 64 

 å bidra til å vise fram frem og gi motivasjon ut fra oppnådde resultater 65 



 

 
 
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) 

 66 

Det ble foreslått en egen koordineringsgruppe på tvers av fakultetene, men som fakultetene etter 67 

et innledende møte anså som overflødig.  En egen koordineringsgruppa på tvers i 68 

Sentraladministrasjonen (SA) under ledelse av Svein Hullstein har ivarattatt koordineringen og 69 

oppfølgingen av Handlingsplanen samt året på institusjonsnvivå. Det enkelte fakultet har samtidig 70 

selv jobbet med egne planer for året og for oppfølging av handlingsplanen. Disse ble blant annet 71 

presentert på fellesseminar for FANE- og internasjonaliseringsnettverket 26.01.12.  72 

 73 

Internasjonale uker har vært avviket ved flere av fakultetene (Juss, Medisin, 74 

Utdanningsvitenskapelig) og UiO-festivalen, Network for Universities from the capitols of Europe 75 

(UNICA) student conference og internseminaret  om internasjonalisering av studier har bidratt til 76 

både å vise frem og gi motivasjon. En rekke av rektors blogger har også vært knyttet til feltet.  77 

 78 

Oversikt over aktiviteter og tiltak i internasjonaliseringsåret  79 

 Rekruttingsstrategi for internasjonale studenter vedtatt 80 

 UiOs policy for fellesgrader er etablert 81 

 Internseminar for ledere på fakultets- og programnivå om studentmobilitet gjennomført 82 

 Peder Sather Center for advanced studies på University of California, Berkeley, etablert av 83 

8 norske institusjoner og Norsk Forskningsråd (NFR) 84 

 Idefestival med internasjonalt tilsnitt 85 

 UNICA student conference 86 

 Scientific Advisory Board etablert 87 

 Oversikter over UiOs samarbeid med prioriterte land utarbeides (ferdigstilles januar 2013) 88 

 Opplæringstilbud til vitenskapelig og administrativt ansatte, 2 kurs kjøpt inn av EAIE, 89 

gjennomføres i februar 2013 90 

 91 

Stod ikke i Handlingsplanen, men ble en del av internasjonaliseringsåret 92 

 Norges første internasjonaliseringskonferanse i SIU-regi gjennomført med UiO som 93 

vertskap 94 

 Global Citizen-forelesningene  95 

 96 

 97 

 98 

 99 

 100 

 101 

 102 

 103 
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HANDLINGSPLAN 2012/2013 104 

 105 

Innledning 106 

 107 

Rød: Vanskellig å jobbe med (typisk lokale saker) eller saker der det allerede er blitt fattet vedtak som 108 

går imot vår politikk. 109 

Gul: Pågående prosess som følges opp og som vi håper at kan bli innført i år, eller få et vedtak som skal 110 

sørge for at dette blir innført innen noen år. 111 

Grønn: Dette er punkter som vi direkte og/eller indirekte har fått gjennomslag for og som vil bli 112 

iverksatt/gjennomført. 113 

 114 

1. Kvalitet i utdanningen! 115 

Studentparlamentet krever: 116 

a. forskning som en del av utdanningsløpet på bachelorgradnivå. 117 

b. at studenter på masternivå skal ta del i pågående forskningsprosjekter . 118 

- Kampanje; ”Studentaktiv forskning” 119 

c. at studentene i løpet av en grad opplever varierte undervisnings- og vurderingsformer. 120 

- Spilles inn på Tillitsvalgtkonferansen og Undervisningsledelsekonferanse. Lokal sak som 121 

er vanskelig å måle. 122 

d. at basisgrupper etter modell fra juridisk fakultet skal implementeres på alle fakulteter. 123 

- Har dialog med studentutvalget på Juridisk fakultet. Lokal sak, må se det som en seier 124 

hvis vi finner et fakultet som vil prøve det ut. 125 

e. digitale hjelpemidler som øker deltakelse i undervisningen. 126 

f. at alle forelesninger skal podkastes. 127 

- Kampanje i samarbeid med USIT 128 

g. at alle undervisere skal kurses jevnlig i pedagogikk og undervisningsmetode. 129 

h. kollegavurdering for alle undervisere. 130 

- UiO har startet med Utndervisningsledelse og dette skal være med på å styrke 131 

ferdighetene til de vitenskapelige ansatte når det kommer til undervisning. Vi håper å få 132 

inn disse to elementene på fast basis. 133 

i. praksis i samarbeid med arbeidslivet skal styrkes og utvides. 134 



 

 
 
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) 

- Studie- og forskningskomiteen skal se på mulige løsninger. Har kontakt me d faglig 135 

komite for humaniorafag og faglig komite for samfunnsfag i Norsk studentorganisasjon. 136 

j. at studentene skal få automatisk digital begrunnelse på eksamen . 137 

- USIT er veldig positive. Spilles inn til Internt handlingsrom. 138 

k. at det skal innføres underveisvurdering på alle emner der dette er hensiktsmessig. Denne skal 139 

ha en innvirkning på sluttkarakteren i faget.  140 

- Skal bli tatt opp i Studentutvalgenes lederforum. Er politikk i den nye Utdannings 141 

plattformen til Norsk studentorganisasjon. 142 

l. at det skal gjøres lettere å ta fag på tvers av studieretninger og fakulteter. 143 

- En ny særavtale må på plass mellom fakultetene, samt det må gjøres avtaler på lokalt 144 

nivå mellom emner og programmer. 145 

m. at tvunget kjøp av pensum ikke skal være en del av avtalen med KopiNor om en ny, digital 146 

løsning for bruk av faglitteratur samt at den nåværende avtalen med tvunget kjøp ikke 147 

fornyes. Hvis KopiNors forslag til ny digital kompendiumsordning fortsetter vil vi som 148 

studenter gå til protestaksjon. 149 

- Dialog med Kim Kantardjiev som sitter i forhandlingsutvalget. Det er også politikk i den 150 

nye Utdanningspolitiske plattformen hos Norsk studentorganisasjon. 151 

n. at faglige styrker skal være det styrende for hvordan man prioriterer fagområder på 152 

Humanistisk fakultet, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen fakultetet er i. 153 

- Lokal sak. Spille det inn til studentutvalget på Humanistisk fakultet.  154 

 155 

o. at UiO skal tilby kvalifiserende kurs i realfag. 156 

- Studentutvalget på Mattematisk og naturvitenskapelig fakultet må ta hovedjobben. 157 

Spilt inn Y-vei til Norsk studentorganisasjon. 158 

 159 

p. at all IT på universitetet skal være basert på åpne og frie løsninger og formater. 160 

- Ikke mulig å kvalitetssikre og er derfor umulig å gjennomføre ifølge USIT. 161 

 162 

q. at UiO skal være den utdanningsinstitusjonen som publiserer flest åpent tilgjengelige 163 

artikler i Norge. 164 
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- Dette er et gitt mål av UiO. Den nye policyen for ansatte skal sikre dette. Den lyder; 165 

” alle som er ansatt etter 1. januar 2012 har plikt til å laste opp siste versjon av en 166 

artikkel til DUO. De som er ansatt tidligere oppfordres til å gjøre det samme.” 167 

 168 

 169 

2. Et miljøvennlig universitet 170 

Studentparlamentet krever: 171 

a. at Universitetet i Oslo (UiO) skal prioritere forskning på fornybar energi, fremfor forskning på 172 

fossilt brensel 173 

 174 

- Stor mediaoppmerksomhet. Fått støtte fra Grønt UiO og Miljøpartiet de Grønne. 175 

Vanskelig å måle. 176 

b. at kildesortering innføres på hele UiO 177 

- Tilbakefall, dyrt, vanskelig å gjennomføre på hele UiO 178 

c. at UiO skal samarbeide med Oslo kommune for å bli europeisk miljøhovedstad i 2016 179 

- UiO har inngått samarbeid med Oslo Kommune for å jobbe for dette målet 180 

d. at UiO skal oppfylle 40 av 50 indikatorer i Best Green University Practice-håndboka 181 

- Venter på statusrapport fra UiO 182 

 183 

3. Læringsmiljø 184 

Studentparlamentet krever: 185 

a. at studenter med varige funksjonsnedsettelser kun trenger å søke om tilrettelagt eksamen én 186 

gang i løpet av studietiden 187 

- Pilotprosjekt angående dysleksi. Kommer i Internt handlingsrom. (nesten grønn) 188 

b. at Forberedende Veiledning implementeres på hele UiO 189 

- For dyrt. Fakultetene er med på tanken, men vil forsøke billigere alternativer. Trenger 190 

minst et fakultet til, helst to for å kunne fremme saken som noe som skal ligge sentralt. 191 

 192 

c. at det skal finnes et undervisningstilbud i alle emner innenfor barnehagenes åpningstider 193 

 194 

- Omfanget er under kartlegging 195 
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 196 

d. at UiO skal innføre klare retningslinjer for faglig veiledning. 197 

 198 

- Lokal sak som studentutvalgene må velge om de vil jobbe med. 199 

 200 

 201 

4. UiO – et universitet i verden 202 

Studentparlamentet krever: 203 

a. at studenter i søknadsprosessen til utveksling kun forholder seg til én administrativ enhet 204 

- Allerede bestemt i Internt handlingsrom når vi trappet på 205 

b. en liste med emner fra andre universiteter som har blitt godkjent av UiO tidligere, og at 206 

prosessen for godkjenning ikke skal overstige to måneder. 207 

- Allerede bestemt i Internt handlingsrom når vi trappet på. Viktig at det nye 208 

Arbeidsutvalget får beskjed og følger den nye situasjonen. 209 

c. at alle internasjonale studenter skal få tilbud om norskundervisning 210 

- Internasjonal komite skal kartlegge dagens tilbud 211 

d. at UiO skal opprette flere fellesgrader, både nasjonalt og internasjonalt 212 

- Prioritering hos rektoratet, står i Strategi 2020 213 

 214 

e. at UiO etablerer flere engelskspråklige emner. 215 

 216 

- Internasjonal komite skal kartlegge dagens tilbud 217 

 218 

 219 

5. Likestilling og mangfold i akademia 220 

Studentparlamentet krever: 221 

a. tilleggspoeng for det underpresenterte kjønn på profesjonsstudier i helsefag med høyt 222 

karaktersnittet 223 

- UiO har startet en rekrutteringsprosess som er tenkt å vare i 2-3 år. De vil ikke diskutere 224 

kjønnspoeng før denne prosessen er evaluert. Et vedtak var fattet i koordineringsgruppe 225 

for likestilling når vi gikk på. 226 



 

 
 
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) 

b. at arbeidstiden for vitenskapelig ansatte skal være tilnærmet lik resten av arbeidslivet 227 

c. at dagens incentivordning med ekstramidler ved ansettelser av kvinner evalueres 228 

d. at UiO oppfyller mållovas krav om at 25 % av trykksaker og tekster på nett skal være på 229 

nynorsk. 230 

 231 

- Skal opp i koordineringsgruppe for likestilling og er under kartlegging 232 

 233 

e. at UiO skal rekruttere flere av det underrepresenterte kjønnet som faddere og 234 

gruppelærere o.l. 235 

- Jobbes med i fadderutvalget, men er en veldig lokal sak når det kommer til rekruttering 236 

av gruppelærere o.l 237 

 238 

 239 

6. Makt til studentene! 240 

6.1 Studentparlamentet krever: 241 

a. at program-, institutt- og/eller fakultetsledelse skal ta initiativ til jevnlige møter med 242 

studenttillitsvalgte på fakultetet 243 

- Veldig lokalsak som vi ikke kan gjøre noe med. Forhører oss i Studentutvalgenes 244 

lederforum hvordan kontakten er. 245 

b. at antall eksterne styrerepresentanter i Universitetsstyret reduseres til to  246 

- Er en sak for Kunnskapsdepartementet. Mulig å spille inn på landsmøtet til Norsk 247 

studentorganisasjon. Blir spilt inn til Utdanningspolitisk plattform på Landsstyremøte 3 248 

hos Norsk studentorganisasjon. 249 

c. opplæring av alle studentrepresentanter i styrer og utvalg på universitetet 250 

- Direkte opplæring har vi ikke fått til, men jobber med å kunne lage en egen facebook gruppe 251 

og et seminar der alle møtes for erfaringsutveksling. Lage et godt system til neste arbeidsutvalg. 252 

6.2 Studentparlamentet skal: 253 

a. arrangere minst to konferanser for å styrke samarbeid og fellesskap blant studentene 254 

- Tillitsvalgtkonferansen er allerede arrangert og Studentkonferansen er på trappene. 255 
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b. arrangere møter for studentrepresentantene i fakultetstyrer fem ganger per kalenderår 256 

- Vanskeligheter med å få kontaktinfo til personene som sitter i fakultetstyrer. Håper å 257 

klare tre dette semesteret 258 

c. arrangere studentutvalgslederforum ti ganger per kalenderår 259 

- Siden desember og mai er eksamens måneder klarer vi nok kun 8 Studentutvalgenes 260 

lederforum. 261 

d. sørge for at valgdeltakelsen ved Studentvalget 2013 økes 262 

- Dette er vi avhengig av å ha med listene på  263 

 264 

e. sørge for at faglig-sosiale midler for studentene skal fordeles av de aktuelle studentenes 265 

tillitsvalgte. 266 

 267 

- Ekstrem lokal sak som ikke er mulig for oss å gjennomføre, blant annet pga historikk i 268 

noen studentutvalg. Alle fakulteter har sitt eget system. 269 

 270 

 271 

Forkortelser: 272 

UiO = Univeristetet i Oslo  273 

DUO = Digitale publikasjoner ved Universitetet i Oslo 274 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 011/13 
SAKSTITTEL: Kampanje om studentaktiv forskning 
SAKSANSVARLIG:       Helge Schwitters 
 

 1 

Kampanje om studentaktiv forskning 2 

Sammen med UiB og NTNU er vi i planleggingsfasen av en landsdekkende kampanje om studentaktiv 3 

forskning. Studentaktiv forskning har det vært noe snakk om i det siste, men det er få satsninger på 4 

området verken på UiB, NTNU eller UiO. 5 

 6 

Begrunnelsen for å gjøre dette til et satsningsområde er at norske studenter i altfor liten grad blir 7 

inkludert i pågående forskningsprosjekter. Mange bedriver ikke egen forskning før i masteroppgaven og 8 

mange kjenner ikke engang til sine foreleseres forskning. I møtene med Bergen og NTNU kom det frem 9 

at det er flere og motstridende tanker om hva en slik kampanje skal og bør inneholde.  De konkrete 10 

tiltakene man ønsker seg vil være svært forskjellige fra institutt til institutt, et sentralt spørsmål vil 11 

derfor være hvilket abstraksjonsnivå man skal legge seg på. Selv er jeg overbevist om at en generell og 12 

overordnet kampanje er veien å gå for å gjøre kampanjen relevant for en så bred studentmasse som 13 

mulig. Det kan også være en smule optimistisk å tro at vi kan oppnå omfattende tiltak uten først å løfte 14 

fram en prinsippdiskusjon.  15 

 16 

UiO ønsker å legge større vekt på innovasjon i studiene og å utdanne studenter til å tenke kritisk. 17 

Sannheten er at dette ikke vil oppnås gjennom rollen som passiv mottaker av kunnskap i et auditorium. 18 

Ved noen institutter og studieprogram er det blitt gjort mye godt på området.  19 

 20 

Interaksjonsdesign på Institutt for informatikk er et godt eksempel: 21 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF2260/h11/ 22 

 23 

Mål:  24 

Å skape bevissthet hos vitenskapelig ansatte og ledelsen på alle nivå om at studentene ønsker å bli 25 

inkludert i vitenskapelig arbeid i større grad enn idag.  Opprettelse av flere forskningsemner. 26 
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 27 

Metode: 28 

Ha et generelt budskap om inkludering i forskningsarbeid som kommuniseres bredt. Samtidig 29 

vil vi trekke fram eksempler på gode tiltak både på UiO, men også på de andre institusjonene.    På 30 

denne måten håper vi å kunne utfordre den vitenskapelig ledelsen til å satse mer på området enn det 31 

de gjør idag. 32 

 33 

Budskap:  34 

På et forskningstungt universitet skal det kunne forventes at studentene ikke bare blir kjent med, men 35 

også får delta i forskningsarbeid. Vi differensierer mellom Bachelor- og Masterstudenter, der 36 

bachelornivået stort sett vil handle om større FoU-fokus i studiene mens  Masternivå går på større 37 

involvering i pågående prosjekter. For begge studentgruppene vil det være et fokus på større grad av 38 

inkludering i det vitenskapelige miljøet på institusjonen. 39 

 40 

Nøkkelord: 41 

- Introdusere (Bachelor) 42 

- Involvere (Master) 43 

- Inkludere (Bachelor og Master) 44 

 45 

Vi ser på dette som en spennende satsning i vårt videre arbeid og håper at resten av 46 

Studentparlamentet er med på å slutte opp under dette. 47 

 48 

 49 

 50 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 012/13 
SAKSTITTEL: Studentkonferansen 2013 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Maria Figenchou 
 

 1 
 2 

Studentkonferansen 2013 3 

 4 

2.-3. mars arrangerer Studentparlamentet en konferanse for alle studenter på UiO, i tråd med 5 

Handlingsplanens punkt 6.2 a. Vi regner med at kunnskap er et sentralt interesseområde med mange 6 

mulige innfallsvinkler, og ønsker å ha det som tema den første dagen. Her vil vi trekke inn flinke 7 

forelesere fra UiO som har en mening om hva vi skal leve av i fremtida, se på hva teknologi, naturen og 8 

samfunnet til sammen kan bidra med hvis vi skal leve bærekraftig. Vi ønsker også å se på hvordan 9 

overnasjonale prosesser påvirker sektoren vi studenter inngår i: universitets- og høgskolesektoren, og 10 

invitere noen til å kommentere om det er noe spenst i norsk høyere utdanning. Et helhetlig 11 

kunnskapssamfunn, satt sammen til SV-begrepet livslag læring, hadde også vært interessant å få 12 

synspunkter på. 13 

 14 

Vi har tenkt det samme med det forestående Stortings- og sametingsvalget, og det blir utgangspunkt 15 

for programmet den andre dagen. Vi ønsker en debatt med unge politikere fra alle Stortingspartier + 16 

Rødt, og vil også snakke om hva som kan være studenters rolle i valget. Det hadde også vært 17 

interessant å få anerkjente valgforskere, som f.eks. Bernt Aardal, til å snakke om studenter som 18 

velgergruppe. 19 

 20 

Vi har satt sammen et tentativt program, som skal få spenstige titler og dyktige innledere. Dette 21 

arbeidet er i gang, og vi innser at vi må kjappe på om vi skal klare å mobilisere 80 studenter på 22 

konferansens innhold. 23 

 24 

Vi har fått et godt tilbud fra Thon hotell Triaden på Lørenskog. Siden vi har vedtatt å bruke mindre på 25 

arrangementer i 2013 enn i 2012, prøver vi å holde en moderat linje for å holde kostnadene nede. 26 
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Totalt vil konferansen koste ca. 133.000, og målet er å få finansiert ca. 80.000 fra bl.a. UiO og Norsk 27 

studentorganisasjon og spytte i 53.000 selv.  28 

 29 

Fra tirsdag 5. januar var det mulig å melde seg på vi www.studentparlamentet.uio.no, og her finner 30 

dere også en nettsak. Vi har utarbeidet en mobiliseringsplan som går ut på å dele ut løpiser/stå på 31 

stand/informere via forelesninger, rekruttere via egne nettverk og i siste fase ringe til tillitsvalgte 32 

studenter rundt om på universitetet. Første prioritering nå er å få på plass gode programposter som 33 

virker mobiliserende i seg selv. Påmeldingsfrist er 20. februar, og vi håper selvsagt at våre eminente 34 

representanter noterer seg dette! 35 

http://www.studentparlamentet.uio.no/
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 013/13 
SAKSTITTEL: Valg av representant til Velferdstinget 
SAKSANSVARLIG:       Solveig Figenschou 
 

 
 

3. desember 2012 oppnevnte arbeidsutvalget to vararepresentanter til  Velferdstinget i Oslo og Akershus. 
Venstrealliansen ønsket å supplere sin varaliste til et møte i Velferdstinget som lå før møtet i Studentparlamentet 
14. februar. 
 
Følgende kandidater ble oppnevnt, og arbeidsutvalget innstiller på at Studentparlamentet ettergodkjenner disse: 
 
Signy Grape  
Margerethe Gustavsen 
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TIL:  Studentparlamentets ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/13 

 
SAKSNUMMER: SP 014/13 
SAKSTITTEL: Nye representanter til Velferdstinget 
SAKSANSVARLIG:       Sosialdemokratene 
 

 
 

Styret i Sosialdemokratene ønsker å gjøre endringer på våre representanter i VT.  

Vi ønsker at Studentparlamentet vedtar følgende faste representanter i VT:  

 

Eirik Borander  

Thea Ullhaug  

 

Og følgende varaliste:  

 

For Eirik Borander  

1. Ådne Hindenes  

2. Vetle Bo Saga  

3. Sebastian Tørnvall Andersen  

 

For Thea Ullhaug  

1. Emilie Wilberg  

2. Marianne Andenæs  

3. Birgit Skarstein 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

 
SAKSNUMMER: SP 015/13 
SAKSTITTEL: Fråsegn 
SAKSANSVARLIG:       Studentmållaget i Oslo og Realistlista 
 

 2 

Spårkleg løft for UiO! 3 

 4 

Som Noregs største og leiande universitet, er det viktig at studentar frå heile lande kjenner seg 5 

velkomne og verdsette ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette må sjølvsagt også gjelda nynorskstudenten. 6 

 7 

Eksamensoppgåver 8 

Som fastslått i Forskrift om målform i eksamensoppgåver §2 skal eksamensoppgåver gitt på norsk mål 9 

liggja føre på begge målformer. Dette er ofte ikkje tilfellet ved Universitetet i Oslo, eller så er 10 

nynorskutgåva så dårleg omsett at ho er ubrukeleg for kandidaten. At UiO skal laga to- eller 11 

fleirspråklege eksamenssett, med nynorsk, bokmål og ev. engelsk, framgår av seg sjølv av forskrifta, og 12 

er noko me forventar at UiO sørger for utan vidare. I tillegg meiner Studentparlamentet at UiO må 13 

imøtekoma alle kandidatar, uavhengig av språk, ved å ta grep for å kvalitetssikra språket i begge 14 

oppgåvesetta. Dette kan løysast ved å la ein andre part med betre kjennskap til den aktuelle målforma 15 

sjå over eksamenssettet der faglærar ikkje har tilstrekkelege språklege kunnskapar. I tillegg meiner me 16 

UiO i større grad bør nytta språkkløyvde eksamenssett eller tillata at kandidaten har tilgang på 17 

eksamenssett på begge målformene under eksamen, slik at kandidaten kan konsultera den andre 18 

målforma der han eller ho er ukjent med terminologien i si eiga eller der omsettinga er utilstrekkeleg. 19 

 20 

Terminologi 21 

UiO har eit nasjonalt ansvar for å vedlikehalda og utvikla terminologi på norsk, slik det er lovfest i 22 
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Universitets- og høyskolelova §1-7, både i nynorsk og bokmål. Det same er òg fastslått i fyrste punkt i 23 

«Språkpolitiske retningslinjer for Universitetet i Oslo» frå 2010: «Språkpolitkken ved Universitetet i Oslo 24 

skal utformes slik at den ivaretar og utvikler bruk av norsk språk og fagterminologi». Seinare i dei same 25 

retningslinjene, står det at «studenter forventes å kjenne til og kunne bruke fagspråk både på norsk og 26 

engelsk, eller annet fremmedspråk.» Me reknar med at ansvaret for dette ikkje utelukkande er tiltenkt 27 

studentane, og håpar at grep blir tatt for å gjera norsk fagspråk tilgjengeleg, gjennom førelesarar og 28 

pensum- og støttelitteratur på norsk. 29 

 30 

Mållova 31 

UiO har gjentatte år fått refs av Språkrådet for å bryta Lov om målbruk i offentleg teneste («Mållova»). 32 

Me er glade for at UiO har iverksett ein «Tiltaksplan for bruk av nynorsk på nett», men skulle ynskja at 33 

ein hadde hatt eit meir ambisiøst mål enn å følgja lova etter 2015. 34 

 35 

 36 

 37 
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