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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 
2. INNKALLING TIL MØTE 02/13-14 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

         
Tid: 19.september 2013, kl 17:00-21:00  
Sted:      Rådsalen, Lucy Smiths hus i 10.etasje 
 SAK 
 018/13-14 Valg av møteledelse og referent    

019/13-14 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
020/13-14 Godkjenning av referat     
021/13-14 Godkjenning av valgprotokoller     

 022/13-14 Orienteringer      
023/13-14 Ettergodkjenning av representanter    Vedtaksak 
024/13-14 Vara for UiOs Arbeidslivsråd     Vedtaksak 
025/13-14 Høringssinnspill til universitets- og høgskoleloven   Diskusjonssak 
026/13-14 Mandat for Internasjonal Komité     Vedtakssak 
027/13-14 Mandat for Studie- og forskningskomiteen   Vedtakssak 
028/13-14 Mediestrategi for SP UiO      Vedtakssak 
029/13-14 Økonomi       Diskusjonssak 
030/13-14 Statsbudsjettprioritering      Vedtakssak 

 031/13-14 Flytting av SP-møtet i oktober     Vedtakssak 
032/13-14 Organisasjonering og dimensjonering av høyere utdanning  Diskusjonssak 

 033/13-14 Retningslinjer        Vedtakssak 
034/13-14 Internasjonal Solidaritetsdag     Diskusjonssak 
035/13-14 Innkomne resolusjoner      Vedtaksak 

   Eventuelt 
   Møtekritikk 
 
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 17. 
september kl 15:00 til simonelb@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 Simone på tlf. 22 85 70 44 eller send  
e-post til s.l.brassien@studentparlamentet.uio.no.    
 
Vel møtt! 
 
Med vennlig hilsen 
Gabrielle Legrand Gjerdset 
Leder i Studentparlamentet ved UiO 

 

mailto:simonelb@studentparlamentet.uio.no


Page 2 of 36 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
  
 

TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 022/13-14 
SAKSTITTEL:    Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       SP-AU 2013/2014 
 

 

ORIENTERING FRA LEDER, Gabrielle Legrand Gjerdset 
 
Perioden siden Handlingsplanseminaret har vært preget av Stortingsvalget og arrangementer vi har hatt i 
forbindelse med det. I orienteringen nevner jeg de største og mest tidkrevende oppgavene. I skrivende 
stund har jeg ikke hatt tid til å se på handlingsplanpunktene som jeg internt har fått ansvar for, derfor følger 
jeg ikke samme mal som de andre orienteringene.  
 
Arrangementer 
I samarbeid med Velferdstinget arrangerte vi frokostdebatt om gjennomføringsgraden i høyere utdanning. 
Det var bra oppmøte, selv om det var tidlig (om lag 50 studenter). I samarbeid med Velferdstinget og 
Landsrådet for Norske Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) arrangerte vi også det litt rare 
arrangementet ”Stem for Vaffel” hvor politikere fra nesten alle parti holdt appell og hvor vi la opp til 
forhåndsstemming etterpå. Også dette arrangementet ble godt besøkt. 
 
I tillegg deltok hele AU på UiOs årsfest. Jeg holdt tale i aulaen på dagen, og vi deltok på middagen på 
kvelden. Fin opplevelse, og viktig arena for å knytte bånd. Jeg har også holdt tale på Europastudiers 10-
årsmarkering, og på banketten til en ny, religiøs studentforening ved UiO.  
 
På kontoret 
Vi holdt et internseminar hvor vi gikk gjennom politikken dere vedtok på Handlingsplanseminaret, og 
fordelte handlingsplanpunktene innad. Neste steg er å lage strategier for de ulike tiltakene, og ut av dette 
lage en lur prioriteringsrekkefølge. Det blir ikke gjennomslag om vi pøser på med alt på en gang! 
 
Møter (av større skala) 
På rektoratmøtet 5. september presenterte vi politikken parlamentet vedtok på Sundvollen, i tillegg til at vi 
diskuterte Studentombudsrapporten.  
 
Jeg har også deltatt på møtet mellom universitetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene (”IDF-møtet”) 
og på Studenthovedstadmøtet med blant annet parlamentsledere fra de andre institusjonene. 
 
13.-15. september var jeg gjest på Studenttinget ved NTNU sitt Motivasjonsseminar. I tillegg er det snart 
Landsstyremøte i NSO, så jeg har også jobbet en del med å planlegge UiO-formøtet og Østlandsformøtet.  



Page 3 of 36 
 

 

 

 
 

  



Page 4 of 36 
 

 

 

 
 

Media og synlighet 
Jeg har vært på Nyhetsfredag i Radio Nova der jeg snakket om Handlingsplanseminaret. Jeg har også 
kommentert Studentombudsrapporten i Universitas, samt blitt intervjuet på fransk radio om det norske 
samfunnet(!). Jeg har også vært i Inside (BI-avisa) og uttalt meg om studentløftene partiene har kommet 
med i valgkampen. Ellers har vi opprettholdt nivået på blogging og sosiale medier-aktivitet, samt aktivt gjort 
reklame for Villa Eika som ”stedet å henge”. Også var jeg på baksida av universitas, da.. 
 
 

 
ORIENTERING FRA NESTLEDER & UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, Eva Holthe Enoksen 
 
Handlingsplanen 
Arbeisutvalet har fordelt punktene i Handlingsplanen mellom seg, med ein hovudansvarleg og ein eller fleire 
delansvarlege på kvart punkt. Eg vil frametter halde dykk oppdatert på punkta eg er hovudansvarleg for.  
 
c) at det blir opprettet et eget kapittel om læringsmiljø i ”forskrift om studier og eksamener ved UiO” 
Forskrifta er vedteken av Universitetsstyret, og vart endra seinast i fjor. Planen er å ta saka opp i 
læringsmiljøutvalget på neste møte. I læringsmiljøutvalget har studentane og dei tilsette like mange 
representantar. Læringsmiljø blir ei sak på eit av SP-møta denne hausten. 
 
d) at UiO innfører en indikator for undervisningskvalitet 
Planen er i første rekke å kontakte NOKUT for å undersøke kva alternativ som finst. Deretter skal me lobbe opp 
mot studiekomiteen og universitetsstyret 
 
h) at UiO innfører formidlingsemner ved alle fakulteter 
Emneporteføljen er ei lokal sak, men me vil setje fokus på gode døme frå MN. Rektoratet har markert seg som ein 
tydeleg forkjempar for formidling, og me vil ta opp saka med dei på eit av rektoratmøte denne hausten. 
 
c) Gjennomføre en opprydning i Studentparlamentets reglement og vedtekter 
Kontrollkomiteen har allereie starta på dette arbeidet, og reglement og vedtekter vil bli ei sak på neste 
Studentparlamentsmøte.  
 
Styrearbeid 
Når denne orienteringa vart skriven hadde me framleis ikkje delteke på eit styremøte, men no nærmar det seg 
veldig. Ein del av tida har likevel godt med til å førebu seg til styremøtet, samt til styrerelaterte saker. Av desse 
kan me nemne 

- Foredrag om Internt handlingsrom 21. august og økonomi- og budsjettrutiner 3. september 

- UiOs årsfest 2. september. 

- Delteke på Kollegieforum (KOF) i Trondheim 6.-8. september. 

- Styreseminar i Roma 16.-18. september 

Økonomi 
- Klaga til NSO på avslag på søknad om støtte til Handlingsplanseminaret 

- Skrive VT-søknad saman med Simone 
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ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT,  Ådne Hindenes 
 

Innledning 

Universitetsstyret har ennå ikke hatt sitt første møte, i den rollen har jeg kun hatt representasjonsoppdrag. 

Informasjonsarbeidet går svært bra og AU har oppnådd de fleste av målene vi har satt oss for dette arbeidet. Jeg 

har siden sist utformet en mediestrategi og den vil bli presentert senere på møtet.  

 

Styrearbeid 

I skrivende stund har det ennå ikke vært møte i Universitetsstyret. Første møte finner sted 16.-18. september i 

Roma. Den siste uken har mye tid gått med til lesing av sakspapirer og forberedning til dette møtet.  Jeg deltok 

den 2. september på Årsfesten til Universitetet i Oslo som styremedlem sammen med Eva, resten av AU deltok 

også. Dette er en del av representasjonsarbeidet vi som styremedlemmer har. Helgen 6.-8. september deltok Eva 

og jeg på Kollegieforum i Trondheim. Dette er et forum for erfaringsutveksling og læring mellom 

studentrepresentantene i Universitetsstyrene i Norge.  

 

Handlingsplanen 

AU har startet arbeidet med handlingsplanen. I dette arbeidet har jeg fått ansvar for følgende punkter: 

 
b) Vektleggende prøveforelesninger ved alle ansettelser til faste vitenskapelige stillinger 
Planen i denne saken blir å jobbe for en kulturendring i administrasjonen og å forsøke å legge til rette økonomisk 

for at det skal være enklest mulig å gjennomføre prøveforelesninger. 

 
e) at alle UiOs tjenester som er rettet mot studentene samles på en felles digital plattform 
Planen her er å samarbeide med USIT for å få den best mulige løsningen og å finne ut hva de tenker å gjøre med  

Studweb. 

 
j) at UiO gir opplæring til alle som sitter i universitetets styrer, råd, komiteer og utvalg 
I denne saken skal vi sitte stille i båten og kartlegge situasjonen fram til fristen for dette har gått ut i januar 2014. 

Dersom vi finner mangler så vil vi ta opp saken med Universitetsledelsen.  

 

 

b) utarbeide en helhetlig mediestrategi 

Dette punktet har vi allerede jobbet med og vi presenterer senere et forslag til vedtak.  

 

Informasjonsarbeid 

Nettsiden sp.uio.no har siden forrige orientering blitt oppdatert med både blogginnlegg og nyhetssaker. Siden sist 

har jeg begynt å føre fast statistikk for nettsiden, twitter og facebook. Dette for å få en indikasjon på hvor mange 

og hvem som besøker oss.  

 

Studentparlamentet skal: b) utforme en helhetlig mediestrategi 

Siden Handlingsplanseminaret har jeg satt meg inn i ulike andre organisasjoner sine mediestrategier for å få 

inspirasjon og kunnskap til utforming av Studentparlamentets egen strategi. Etter kunnskapsinnhentingen har jeg 

utformet et forslag til strategi som vil bli presentert senere på møtet. 
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ORIENTERING FRA STUDIE- OG FORSKNINGSANSVARLIG, Amanda Schei 
 
Møter 
Rektoratmøte:  
På dette møtet presenterte vi de viktigste punktene i Politisk plattform og Handlingsplanen. Vi tok også opp 
Studentombudets rapport. 
 
Første møte med Studie- og forskningskomiteen:  
Vi snakket om mandatet vårt og hva vi tenkte rundt vårt arbeid det neste året.  
 
Første møte med SULF (Studentutvalgenes lederforum):  
Vi ble bedre kjent, hadde erfaringsutveksling fra de forskjellige fakultetene, og diskuterte blant annet hvordan vi 
ønsker at SULF skal fungere det neste året. 
 
Møte om Studiebarometeret - ny nasjonal studentundersøkelse: 
15. oktober i år gjennomføres en ny nasjonal studentundersøkelse blant 2. års studenter på BA- og MA- program. 
Det er NOKUT som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra KD. NOKUT har bedt alle 
utdanningsinstitusjonene om bistand til å spre informasjon om undersøkelsen.  
Vi hadde et møte studieavdelingen om hvordan UiO best kan nå ut til studentene med informasjon om 
undersøkelsen. 
 
Konferanser 
«MOOC til Norge»: 
Tirsdag 10.09. deltok jeg på en konferanse som tok opp fenomenet med Massive Open Online Courses og hva det 
vil si for norsk Universitets- og høyskolesektor, med over 300 deltagere. Arrangørene var Universitetet i Oslo 
(USIT) og Høgskolen i Lillehammer i samarbeid med Uninett, BIBSYS, NTNU, Norgesuniversitetet, Norsk forbund 
for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) og Institutt for informatikk, UiO. Dette var relevant både mtp. 
finansieringssystemet av høyere utdanning og digitalisering generelt.  
 
Kampanjer 
Stem 9/9: 
Studentparlamentet har hjulpet til med LNUs kampanje for å få flere unge mennesker til å stemme ved 
stortingsvalg.  Vi har hatt morgenaksjon utenfor Villa Eika. Her delte vi ut kaffe og flyers og oppfordret studenter 
til å bruke stemmeretten sin.  
Vi arrangerte også «Stem for Vaffel» på Villa Eika. Profilerte politikere holdt appeller, før en stor gjeng gikk opp til 
Frederikke og forhåndsstemte sammen. Vi serverte masse vafler. Nesten 80 folk møtte opp, så dette var et svært 
vellykket arrangement! 
 
Media 
Jeg ble intervjuet av Universitas om Si-fra-systemet (på trykk 11.09.13). 
 
Handlingsplan 
Vi hadde et lite internseminar på Chateau Neuf. Her gikk vi gjennom Handlingsplan og Politisk plattform og alle 
muligheter og utfordringer knyttet til disse. Vi fordelte også hvem som hadde hovedansvar- og delansvar for hvert 
punkt i Handlingsplanen. Jeg skal få laget en skikkelig strategiplan for mine punkter. På de neste møtene vil jeg 
oppdatere dere om punktene jeg har fått hovedansvar for: 
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a) Bedre og hyppigere opplæring av undervisere i pedagogikk, didaktikk og undervisningsmetode. 
g) At UiO skal prioritere forskning på fornybar energi 
l) At UiO til en hver tid følger sine retningslinjer for kvalitetssikring av undervisningen og forbedrer disse 
m) Automatisk begrunnelse på eksamen ved hele UiO 
q) Digitalisering i form av podcasting i alle forelesninger for å bedre kunne ivareta UiOs ulike studentgrupper. 
 
Arrangementer 
Vi tenker hele tiden på at vi skal være synlige. Jeg har deltatt på noen studentarrangementer, blant annet 
Velferdstingets mini-forelesningsrekke om Den nordiske modellen, jubileumsmarkering for SV-fakultetet, 
lanseringen for «Students at Risk» og partilederdebatt på DNS.  
 
UiOs 202-års jubileum: 
Hele arbeidsutvalget brukte en dag på å være på en storslått markering av UiOs jubileum. Vi var først på 
Frederikkeplassen og så på at prisene for årets studentforeninger ble delt ut. Så var vi i universitetets aula på en 
høytidelig feiring av UiOs fødselsdag med utdeling av priser og H.M. Kongens gullmedalje, musikk, taler og 
mottakelse. På kvelden deltok vi på en festmiddag. Stor stas. 
 

 
ORIENTERING FRA INTERNASJONALT ANSVARLIG, Martin Uleberg  
 

Valg 2013: Studentparlamentet har hjulpet til med LNUs kampanje for å få flere unge mennesker til å stemme 

ved stortingsvalg.    

- Arrangert morgenaksjon 27.08, med utdeling av infoflyers om stemmegivning generelt.  

- Arrangert stem for Vaffel 30.08, alle partier ble inviter, 7 (R, SV, AP, V, H, FrP, MDG) møtte opp og holdt 

hver en 3 minutters appell. Det var rundt 80 mennesker til stedet. Etter appellen gikk en grupper på rundt 

40 mennesker opp til Fredrikke for å stemme.  

Kom deg ut!: I forbindelse med søknadsfristen for utveksling 15. september har arbeidsutvalget (som i fjor) 

bestemt seg for å kjøre en kampanje for oppmuntre studenter til å reise ut. UiO er langt unna å  nå sine mål på 

dette området, dvs 8% innen 2014.  

 

Arbeid med handlingsplan:  

Punkt f) Tilbud om gratis og relevant norskundervisning til alle internasjonale studenter: Tok opp saken i et 

møte med Internasjonaliseringsnettverket1. Sitter nå i en arbeidsgruppe som skal se på en løsning på dette 

området. Med dagen ordning er det rundt 150 internasjonale studenter står i dagen uten plass, disse kommer 

primært under ordningen selvfinansiert master (SFM), altså studenter som skal være i Norge i minst 2 år. Alle 

Erasmus studenter er garantert plass, da UiO har forpliktet seg til dette gjennom avtaler. Dagens kurs er dyre, 

tunge og oppleves ofte som lite relevant for Erasmus studenter, derfor skal man nå se på hvorledes man kan 

legge om kursene for denne gruppen. 

 

Punkt a) Studentparlamentet skal gjennomføre en Internasjonal Solidaritetsdag for å sette fokus på studenters 

kamp i andre land: Har nå kommet i gang med arbeidet og funnet ett foreløpig tidspunkt: 27. – 31. Januar. 

Samarbeid er innledet med SIS, og SAIH skal kontaktes.  

                                                 
1
 Diskusjonsfora hvor alle internasjonaliseringskontakter fra fakultetene, seksjon for internasjonalisering (SiS) og 

Internasjonalt ansvarlig ved SP, møtes.   
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Leder av Læringsmiljøutvalget 

 
SAKSNUMMER: SP 023/13-14 
SAKSTITTEL:    Orienteringer 
SAKSANSVARLIG:       Madeleine Sjøbrend 
 

 
Første møte i Læringsmiljøutvalget for perioden 13/14 ble avholdt 11. september. På dette møtet ble det 
dessverre kun orienteringssaker denne gangen. Opprinnelig var det planlagt å ha en diskusjonssak angående 
studenter og rus, men fordi hun som skulle holde innledning om saken ikke hadde mulighet til å komme ble saken 
utsatt til neste møte.  
 
De orienteringssakene som ble tatt opp var:  
Si-fra-systemet: Ellen Tefre, rådgiver i Studieavdelingen, informerte om de nye nettsidene for varsling av saker om 
læringsmiljø for studenter.  Sidene er oppe og går for studentene fra onsdag 18. september. Innmeldingssakene 
vil følge et trafikklyssystem fra de mest alvorlige sakene  på rødt som trakassering til grønn for ros. Studentene vil 
også ha mulighet til å varsle muntlig og anonymt. Studentene blir også godt informert om saksgangen videre ved 
varsling og hva man kan forvente av UiO.  
Orientering fra ressurssgruppen for tro- og livssynsutfoldelse: Gruppen  er en rådgivende gruppe som tar for seg 
utfordinger knyttet til tro- og livssynsutfoldelse. De har i det siste jobbet med en rekke ulike problemstillinger. 
Blant disse er bedre hensyn til helligdager ved eksamener, rom for tro og tanke og fredagsbønn. De har også 
jobbet noe med regelverket for etablering av studentforeninger.  
Evaluering av studiestart og fadderordningen: Hittil har de fått gode tilbakemeldinger og gjennomføringen gikk 
bra. I år har de forsøkt noe noe ting ved bla å sende ut mindre informasjon, og at noen fakulteteter har hatt 
ansvar for å rekruttere faddere selv. Dette har fungert bra,  men man har hatt noe problemer med faddere på HF.  
MN-fakultetet har i år hatt et eget opplegg hvor  de har koblet inn ForVei ved semesterstart, og det har fått flotte 
tilbakemeldinger  
Rapport om studentskader 2012: I 2012 var det 39 rapporterte skader for studenter. Mange av disse er 
stikkskader fra OD/MED, som er flinke til å rapportere. Allikevel tror man at det er en del underrapportering ute 
på fakultetene. Ellers har det vært noen ulykker knyttet til kjemikaliebruk (hud og øyne) og feil gasshåndtering. En 
del av dette kunne nok ha vært unngått ved bruk av riktig utstyr og mer opplæring.  
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT2014): SiO skal i april 2014 sende ut en ny undersøkelse til sine 
studenter om fysisk og psykisk helse, samt hvordan de mesterer studiene og hvordan de trives. Denne 
undersøkelsen ble også gjennomført i 2010. Det viser seg at svarprosenten den gang var veldig lav, og det ble bla 
oppfordret til å kutte ned på antall spørsmål som et virkemiddel for å få opp svarprosenten.  
 
Videre blir det nå å jobbe frem mot neste møte i november. Sakene som vi har begynt å se på er fysisk 
læringsmiljø, studentoppfølging og ikke minst punktet i handlingsplanen som omhandler et eget kapittel i UiOs 
forskrifter om læringsmiljø.  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 023/13-14 
SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 
SAKSANSVARLIG:       Ådne Hindenes 
 

 

30. august 2013 oppnevnte Arbeidsutvalget fire vararepresentanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus. 
Både Realistlista og Sosialdemokratene ønsket å supplere sine varalister til et møte i Velferdstinget som lå 
før møtet i Studentparlamentet 19.september.  
 
Realistlista 

 Malin Benum Røe 
 
Sosialdemokratene 

 Knut Frydenlund 

 Linda Tveit  

 Emilie Wold 
 
Arbeidsutvalget innstiller på at Studentparlamentet ettergodkjenner oppnevningene.  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 024/13-14 
SAKSTITTEL:    Oppnevning av en vara for UiOs Råd for samarbeid med arbeidslivet 
SAKSANSVARLIG:       Amanda Schei 
 

 
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et nyopprettet råd. Formålet med dette rådet er at det skal bidra til å 
utvikle en plattform for samarbeid mellom UiO som utdanningsinstitusjon og arbeidslivet.  
 
Eksempler på temaer som UiO ønsker innspill til er: 

 Utvikling av gradsutdanninger (inkl. styring av bachelorgraden) og etter- og videreutdanning – både når 
det gjelder innhold og fleksibilitet. 

 Bruk av praksis i utdanningene. 

 Utdanningenes relevans – kontakt med arbeids- og næringsliv i denne forbindelse. 

 Strategiske partnerskap mellom UiO og arbeids- og næringsliv. 
 
Arbeidslivets parter og studentene skal være representert i rådet. Utover dette ønske UiO å få innspill fra 
ulike sektorer og relevante samfunnsaktører og inviterer derfor representanter fra blant annet NAV-Oslo, 
Ungt Entrepenørskap, Elevorganisasjonen, Oslo Kommune og Staten til å delta i rådet. Rådet vil møtes én 
gang i året og vil ledes av rektor ved UiO. 

Student- og elevrepresentanter oppnevnes for 1 år om gangen.  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 025/13-14 
SAKSTITTEL:    Høringsinnspill til Universitets- og Høgskoleloven 
SAKSANSVARLIG:       Eva Holthe Enoksen 
 

 

Høyringsinnspel til Universitets- og høgskolelova 
 
Universitets- og høyskolelova er sendt ut på høyring. Endringsforslaga er å finne her: 
http://www.regjeringen.no/pages/38394044/Hoeringsnotat.pdf og sjølve lova finn de her: 
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html 
 
Eg er ikkje jurist, men har prøvd å presentere dei sentrale linjene i forslaga for at det skal vere mogleg for oss 
ikkje-juristar å diskutere dei. Eg ber alle jusstudentane om orsak.  
 
Kva er ei høyring? 
Ei høyring er ein måte for beslutningstakerne å sondere terrenget før dei vedtek ting. Studentparlamentet svarer 
på høyringar frå mellom anna UiO, NSO og Kunnskapsdepartementet. I dette tilfellet har departementet føreslått 
mange endringar, og gjev dei som blir råka av endringane høve til å kome med innspel. UiO kjem til å sende inn 
innspel, og Studentparlamentet vil både sende inn innspela våre direkte og gjennom UiO.  
 
Det er Studentparlamentet som sender inn høyringssvar. Når høyringsfristen tillet det og saka er prinsippielt 
interessant vil me ta opp høyringa i Studentparlamentet ved to høve, først for å diskutere saka og så for å vedta 
høyringssvaret.  
 
Me kjem til å sende høyringa både til UiO og til departmentet. I tillegg vil høyringa vere tema på landsstyremøtet i 
NSO neste helg. I brevet til UiO kan me be om at framlegga som ikkje vert innlemma i lova vert tekne inn i UiO 
sine eigne reglement.  
 
Kva er UH-lova? 
Universitets- og høgskolelova (UHL) er lova som regulerer Universiteta og høgskulane i Noreg, og forholdet 
mellom staten og institusjonane. Lova gjelder for både private og offentlege institusjonar. Lova seier mellom anna 
noko om kor stor autonomi institusjonane skal ha, kva rettar og pliktar studentane har og korleis tilsettingar skal 
føregå.  
  

http://www.regjeringen.no/pages/38394044/Hoeringsnotat.pdf
http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html
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Universitets- og høyskolelova veldig kort oppsummert: 

Del Kortversjon Forslag  

Del I: 
Fellesbestemmelser 

Gjelder både for private og offentlege institusjonar  

1. Formål og 
virkeområde 

Formålet med høgare utdanning, korleis institusjonane skal 
fremje formålet og kva faglege fridomar institusjonane har 

1 

2. NOKUT Oppgåver og myndigheit for NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen) 

2 

3. Faglige bestemmelser 
- akkreditering  

Handlar om kven som har rett til å opprette og godkjenne 
studie. Regulerer dessutan opptak, eksamen og sensur.  

3, 4,  

4.Studentenes 
rettigheter og plikter 

Nesten alt som har med studentar å gjere. Regulerer 
læringsmiljø og studentrepresentasjon, men også 
utestenging og bortvisning 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13,  

5. Klage Kva det kan klagast på og kven som handsamar klagen 14, 15,  

6. Ansettelse Kven som kan tilsetje og i kva tilfeller åremål og andre 
midlertigige stillinar kan nyttast 

16, 17 

7. Diverse bestemmelser Alt frå eigentbetaling og beskyttelse av namn til forhold til 
andre lover og bevilling som statsautorisert translatør 

18, 19,  

Del II: Private 
universiteter og 
høyskoler 

Særbestemmelser for private institusjonar  

8. Diverse bestemmelser Slår fast at private institusjonar som følgjer UH-lova kan søke 
om statstilskot 

 

Del III: Statlige 
universiteter og 
høyskoler 

Særbestemmelser for statlege institusjonar  

9. Styret Slår fast oppgaver, samansetning og val til styret, samt krav 
til vedtaksførhet 

20, 21 

10. Rektor. Adm.dir. Fastsetter korleis rektor skal veljast, og pliktar og rettar for 
rektor og direktøren 

 

11. Ansettelsersforhold Spesielle reglar for kva tilsettingar styret kan gjere  

12. Forskjellige 
bestemmelser 

Forhold utad, eigedomsforvaltning og samarbeid  

Del IV: Diverse 
bestemmelser 

  

13. Sluttbestemmelser Kva tid starter lova å gjelde og kva andre lover påverker den.  

 
Kva går endringsforslaga ut på: 

 
Forslag som omhandlar klagebehandling 
Mange av desse forslaga omfattar klagenemnda ved institusjonen. Denne nemnda har i dag mykje å gjere, og 
dersom fleire oppgåver vert lagt til nemnda, kan det føre til dårlegare saksbehandling. Klagenemnda er i dag eit 
lukka organ, som gjer det svært vanskeleg både for studentane og eventuelle advokatar. Det kan difor vere grunn 
til å krevje meir openheit frå nemnda, t.d. ved at nemnda vert pålagt å rapportere årleg om prinsippiele 
avgjerdsler.  
 

3. Departementet ynskjer å inskrenke klageadgangen på godkjenning av utanlandske utdanningar, slik at 
det berre skal vere mogleg å klage til NOKUTs klagenemnd på saksbehandling, ikkje faglege avgjerdsler. 
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Per i dag overprøver ikkje klagenemnda faglege avgjerdsler, men har ein kontrollfunksjon, noko som taler 
for å beholde paragrafen som den er.  

6. Departemetet føreslår at rektor skal kunne gje advarsel om utestenging av studentar, men berre 
klagenemnda skal kunne fatte vedtak. UiO har lenge hatt klagenemnd, så for oss medfører det få 
endringar. Immidlertid vil rettssikkerheita til studentane ved institusjonar som hittil ikkje har hatt ei 
klagenemnd bli betra.  

12. Departementet ynskjer å leggje ned politiattestnemnda og leggje arbeidet over på dei lokale 
klagenemdene. Dette er få saker i året, men vil leggje meir arbeid på klagenemnda. 

13. Departementet ynskjer ikkje lenger å vere klageinstans for klager på offentlegheitslova, og føreslår at 
dette ansvaret vert lagt til felles klagenemnd.  

14. Ved klage på formelle feil presenterer departementet to framlegg:  

1. At behandlingen i både første og andre instans skal skje på institusjonen, først på fakultetsnivå og så i 
klagenemnda 

2. Behandlinga skal i første instans skje i klagenemnda og i andre instans i felles klagenemnd.  

Departementet går inn for forslag 1. 
 

Rett til utsett eksamen 
5. I dag er retten til utsatt eksamen regulert i lokale forskrifter (og i lokale bestemmelser på fakulteta), noko 

som gjev stor variasjon. Departementet ser at dette kan vere problematisk for studentane. Dei har difor 
gått inn for å regulere retten til utsatt eksamen, men berre ved fødsel slik at retten til utsatt eksamen 
gjeld tre uker før/etter fødsel for både mor, far og medmor.  

Studentombudet har tilrådd UiO å innføre ein felles regel ved UiO.  
 
”Som gyldig fravær regnes sykdom, sykdom hos noen studenten har omsorgsansvar for, dødsfall i 
nærmeste familie som inntreffer tre uker eller mindre før eksamen, fødsel eller forventet fødsel seks uker 
eller mindre før eller ettter eksamen, fødsel eller forventet fødsel to uker før eksamen for ektefelle, 
samboer eller partner, militærtjeneste som ikkje var kjent før trekkfristen, eller anre forhold utenfor 
studentens kontroll. 
 
For studenter som er kulturutøvere på høyt internasjonalt nivå, regnes også deltakelse på stort 
internasjonalt arrangement som gyldig fravær.  
 
Som gyldig fravær regnes ikke sykdom eller sykdom hos noen studenten har omsorg for i forberedelsen til 
eksamen, trafikkforsinkelse med mindre enn en time, villfarelse med hensyn til tid og sted for eksamen, 
søvnløshet, nervøsitet, utenlandsopphold, kollisjon med andre eksamensdager eller lignende.  
 
Legeerklæring og annen dokumentasjon skal være poststemplet eller leveres senest en uke etter eksamen 
eller siste eksamensdag med forfall. ”  
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Fusk og dekning av advokathonorar ved fusk 
7. Departementet ynskjer å endre paragrafen for å ta høgde for fusk før eksamen startar. 

8. Departementet ynskjer seg eit register for informasjonsutveksling om fuskesaker 

9. Medvirkning til fusk er ikkje dekka i eksisterande lovverk, men er no føreslått innlemma 

10. Studentar får dekka utloger til advokat i fuskesaker. Dette er viktig for rettssikkerheita til studentane, 
ettersom me er ei økonomisk svak gruppe. Departementet ynskjer å slå fast at a) det er dei statlege 
satsene for advokatsalær som skal gjelde og 2) at betalinga er avgrensa til kva som er rimeleg og 
nødvendig. Dette vil framleis gje studentane betre rettar enn kva dei elles ville fått under bestemmelsene 
for fri rettshjelp.  

Tvungen avslutning av doktorgrad 
11. Forslaget omhandlar retten til institusjonane til å avslutte ein doktorgrad ved fusk, vitskapeleg 

uredelegheit eller vesentleg mislighold. Forslaget gjev mykje makt til institusjonane, og Studentombodet 
går truleg inn for ein gradert ordning som slår fast at dess lenger ein student er komen i løpet, dess større 
aktsemd vert krevd. 

Blind omsensur 
15. Departementet går inn for blind omsensur etter oppfordring frå NSO. Dette er ein siger for studentane, 

og programfesta i politisk plattform! Me kan dessutan her peike på at me ynskjer oss lovfesta automatisk 
grunngjeving på eksamen.  

Tilsetting og valg 
16. Som varsla i forskningsmeldinga ynskjer departementet å innføre innstegsstillinger. Innstegsstillinger er 

åremålsstillinger av lengre varigheit som kvalifiserer til førstestillinger (Professor og førsteamanuensis) 
gitt at måla for stillinga er oppfylt. Sjølv om stillingane er midlertidige er dei meir føreseielege enn korte 
postdoktorstillingar. Departementet føreslår to framlegg: 

a. Dersom måla for innstegsstillinga er oppnåd, vert personen fast tilsett 

b. Dersom måla er oppnådd skal personen vurderast for fast tilsetting 

Studentparlamentet har programfest at me ynskjer oss tiltak som reduserer midlertidigheita.   
 

17. Deparmentetet ynskjer å gjere bistillingar (Professor II, førsteamanuensis II) til åremålsstillinger ettersom 
dei normalt følgjer med hovudstillinga og bør opphøre når hovudstillinga opphører. 

21. Departementet ynskjer breiare adgang til å avsetje styremedlemer. I dag er formuleringa at 
styremedlemer kan avsetjast når dei ”bringer institusjonens videre virksomhet i fare”. Departementet 
meiner dette er for snevert ettersom det ikkje dekker tilfeller der styremedlemen er dømd for straffbare 
forhold, ansees for å utgjere ei fare eller der det finst andre forhold som kan kome i sterk konfklikt med 
den tillit og anseelse som er naudsynt. Her må den akademiske fridomen og autonomien til institusjonen 
sest opp mot grunnane lista opp over.  
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Andre forslag 
1. Nytt namn for Universitetet i Tromsø, som har slått seg saman med Høgskulen i Finnmark og blitt 

Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.  

2. Departementet vil at NOKUTs styre skal oppnemnast av departementet, ikkje Kongen. Dette er ein rein 
formalitet. Dette er immidlertid same paragrafen omhandlar samansetninga av styret, så det er her 
mogleg å spele inn at me ynskjer oss 20 prosent studentrepresentasjon i styre, mot 1/8, som er tilfellet i 
dag. 

4. Ordet ”godskriving” har forsvunne ved ein tidlegare behandling.  

18.  Departementet ynskjer å lovfeste kven som har rett til å kalle seg universitet eller høgskule for å hindre 
feilaktig marknadsføring.  

 
19-20. Departementet ynskjer å setje inn punkt som forsvann ut ved førre behandling av lova. Dette er ein 

rein formalitet, der det vart gjort ein feil ved førre behandling som no er retta opp.  
 

Spørsmål til Studentparlamentet: 
1) Skal me be om 20 % studentrepresentasjon i alle styrer? 

2) Bør retten til utsett eksamen vere regulert ved lov? Bør retten vere regulert kun i tilfelle som gjeld 
studentar med barn, eller bør alle tilfeller regulerast? 

3) Bør dei ulike klagenemndene påleggast å rapportere årleg om prinsippielle avgjerdsler? 

4) Bør automatisk grunngjeving på eksamen vere lovfesta? 

5) Kva modell for innstegsstillingar bør Studentparlamentet gå inn for? 

6) Bør departementet får større adgang til å avsetje styremedlemer enn dei har i dag? 

7) Har de andre kommentarar? 

8) Bør me ta opp andre ting som ikkje er nemnt i forslaga? 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 026/13-14 
SAKSTITTEL:    Mandat for Internasjonal Komité 
SAKSANSVARLIG:       Martin Uleberg 
 

 

Dette dokumentet er ment å virke som handlingsplan men også som retningslinjer for arbeidet til 
Internasjonal komité (IK) i perioden 2013/2014.  
 
Forslag til vedtak:  
 
Internasjonal komité skal:  
 

 støtte opp om Internasjonalt ansvarlig sitt arbeide. 
 

 i samarbeid med Studentparlamentets arbeidsutvalg: utarbeide, planlegge og fremme saker som 
har internasjonalt tilsnitt i studentparlamentet og andre relevante fora.  
 

 planlegge og gjennomføre en kampanje for å få studenter til å dra på utveksling.  
 

 i samarbeid med Studentparlamentets arbeidsutvalg arrangere en internasjonal solidaritetsdag i 
løpet av januar.  
 
 Komme med innspill til tema, form og tidspunkt.  
 Bistå arbeidsutvalget i planleggingen av solidaritetsdagen 
 Drive promotering av solidaritetsdagen 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 027/13-14 
SAKSTITTEL:    Mandat for Studie- og forskningskomiteen 
SAKSANSVARLIG:       Amanda Schei 
 

 

Dette dokumentet presenterer retningslinjer for arbeidet til Studie- og forskningskomiteen (SFK) i perioden 
2013/2014.  
 
Studie- og forskningskomiteen skal:  
 

 Støtte opp om Studie- og forskningsansvarlig sitt arbeid. 

 I samarbeid med Studentparlamentets arbeidsutvalg: utarbeide, planlegge og fremme saker som 
omhandler utdanningskvalitet, forskning og læringsmiljø til studentparlamentet og andre relevante 
fora.  

 Fungere som forberedende organ til møter i Studiekomiteen og Forskningskomiteen.  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 028/13-14 
SAKSTITTEL:    Mediestrategi for SP UiO 
SAKSANSVARLIG:       Ådne Hindenes 
 

 

I henhold til Handlingsplan 2013/2014 under skal-delen punkt b), skal Studentparlamentet utforme en helhetlig 
mediestrategi. Arbeidet med strategien startet rett etter Handlingsplanseminaret og det Arbeidsutvalgets forslag 
til mediestrategi ligger nå klart til behandling. 
 
Mediestrategien er et dokument som definerer Studentparlamentet ved UiO sin medieprofil utad. 
Studentparlamentet ved UiO skal ha en profil i media med et visst budskap, og for at organisasjonen skal 
kommunisere helhetlig må man ha styring på hvordan tillitsvalgte skal forholde seg til media. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Mediestrategi for Studentparlamentet ved UiO 
 
1) Formål og virkeområde 
a. Dette dokumentet («Mediestrategien») beskriver retningslinjer for Studentparlamentet ved UiO tillitsvalgtes 
opptreden i media. Dokumentet muliggjør en styrt oppbygning av hvordan organisasjonen oppfattes utad. 
 
b. Retningslinjene i dokumentet skal følges i alle møter med media, i pressemeldinger, oppslag, intervjuer, i aviser, 
på tv og i radio. Dokumentet er også bindende for nettstedet studentparlamentet.uio.no med tilhørende 
undersider, og for eventuelle kampanjesider. 
 
c. Dokumentet omhandler i sin første del hvordan Studentparlamentet ved UiO ønskes å oppfattes og i sin andre 
del andre regler for organisasjonens befatning med media. 
 
 
2) Medieprofil 
Denne delen av dokumentet beskriver hvordan man ønsker at Studentparlamentet ved UiO oppfattes gjennom 
media. I møte med media bør man innarbeide deler av disse punktene i sin fremtreden, samt sikre at man  ikke 
opptrer slik at man skaper et motstridende inntrykk. 
Studentparlamentet ved UiO: 
 

 representerer studenter ved UiO som helhetlig gruppe i sine meninger og handlemåter. 

 jobber i all hovedsak med studentpolitikk knyttet til Universitetet i Oslo og nasjonale utdanningspolitiske 

saker, altså politiske spørsmål som angår studenter ved UiO. 
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 er bygget opp av studenter ved UiO, drives av studenter ved UiO og jobber for studenter ved UiO. 

 beskytter og hjelper studenter ved UiO. 

 er opptatt av å finne løsninger på problemer ved universitetet og  innen høyere utdanning. 

 er ungdommelig, innovativ og ikke redd for å gå nye veier. 

 viser fremskritt og retning, og er fremtidsrettet. 

 har kunnskap om høyere utdanning som andre lytter til. 

 deler læring og kunnskap, og er en kanal for studenter til samfunnet. 

 har løsninger på UiOs og høyere utdanningssektorens problemer som kommer fra studentene, som 

forstår seg selv og sin situasjon. 

 sine meninger og sin ekspertise kommer fra studenter ved UiO som føler universitetet og 

utdanningssystemet på kroppen hver dag. 

 utvikler seg alltid. 

3) Opptreden i media 
Den som uttaler seg på Studentparlamentets vegne skal være leder eller dens stedfortreder. I spesielle tilfeller 
kan leder godkjenne at tillitsvalgte i Arbeidsutvalget(heretter AU) uttaler seg på vegne av organisasjonen. Ingen 
andre skal uttale seg på vegne av Studentparlamentet ved UiO. Når man uttaler seg til media skal man unngå å 
være kledd utfordrende. Man skal ikke under noen omstendighet ha på seg klær eller andre symboler som viser 
partipolitisk eller ideologisk tilhørighet. Tenk alltid at du er en vanlig student, men ta likevel hensyn til 
situasjonene.  
 
4) Sosiale medier 
Studentparlamentet ved UiO skal, som en ungdommelig og nyskapende organisasjon, være tilstede og aktiv på 
sosiale medier. AU skal drifte organisasjonens sentrale konti på sosiale medier. Disse skal oppdateres minst fire 
ganger i måneden.  Facebook skal brukes primært som informasjons- og diskusjonskanal, og AU bør legge ut 
relevante linker og dokumenter på denne profilen.  
Twitter skal primært være en diskusjons- og profileringskanal, hvor AU forøvrig skal initiere og delta i diskusjoner 
og meningsutvekslinger. AU skal besvare alle henvendelser på sosiale medier innen én virkedag. AU skal ha 
oversikt og kontroll over organisasjonens politiske diskusjoner på sosiale nettverk. Studentparlamentet ved UiOs 
profil på sosiale medier skal være lik Studentparlamentet ved UiOs medieprofil forøvrig. 
 
5) Mediekriser 
En mediekrise er når organisasjonen møter en problemstilling som setter denne i et ekstraordinært dårlig lys. 
Eksempler er overgrep utført av tillitsvalgte, økonomisk mislighold, grove anklager mot organisasjonen m.v. 
Under en mediekrise gjelder følgende retningslinjer Tillitsvalgte skal alltid kontakte Arbeidsutvalget i det 
øyeblikket en krise oppstår, og før man uttaler seg om denne. Alle mediekriser skal i hovedsak takles av 
Arbeidsutvalget, representert i media ved leder. Arbeidsutvalget skal under en krise formidle punktene under til 
media. Studentparlamentet ved UiO ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått. (Hvorfor?) Denne bryter 
med: 
 

 Organisasjonens regler og rutiner (hva er disse?) 

 Organisasjonens tradisjon (hva er denne?) 

 Problemstillingen er ekstraordinær 

 Problemet skyldes enkeltpersoner, og er ikke organisasjonens feil (hvordan kan dette formidles?) 

 Studentparlamentet ved UiO har satt i verk tiltak for å bedre situasjonen (Hva er disse?) 

 Studentparlamentet ved UiO forstår problemet, og føler med de utsatte. (Hvorfor og hvordan 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 029/13-14 
SAKSTITTEL:    Økonomi 
SAKSANSVARLIG:       Eva Holthe Enoksen 
 

 
Økonomiorientering 
Budsjettet for 2013 vart revidert på Handlingsplanseminaret. Vedlagt finn de det reviderte budsjettet med 
rekneskap for juli 2013. Kommentarar til rekneskapen finn de under kvar post. 

Rekneskapstala som de no får sjå var ikkje AU i hende før handlingsplanseminaret, og for nokre poster vil 
derfor det endelege budsjettet avvike. Dette gjeld i hovudsak 77 Andre driftskostnader, der posten SP-val 
hadde endra seg vesentleg frå junirekneskapen til julirekneskapen. Dette vil elles ikkje ha store 
konsekvensar for rekneskapen.  

Revidert budsjett 2013 med skyggeregnskap t.o.m. juli 2013 
  

KONTOSAMMENDRAG 
REGNSKAP 

2012 
REGNSKAP 

7/2013 
BUDSJETT 

2013   

          
Oversikt         
37 Tilskudd -2 608 000,00 -2 251 102,00 -2 605 000,00   
Sum -2 608 000,00 -2 251 102,00 -2 605 000,00   
          
          
51 Lønn ansatte 1 160 208,06 665 364,95 1 130 095,97   
54 Arbeidsgiveravgift 160 070,64 107 548,98 168 992,45   
59 Andre personkostnader 53 177,07 27 595,98 60 300,00   
65 Kostnadsført inventar 19 882,75 11 402,05 20 000,00   
67 Diverse fremmede tjenester 113 839,54 62 638,93 113 000,00   
68-69 Kontorkostnader 71 743,42 61 548,74 52 700,00   
70 Reisekostnader 12 637,42 248,04 15 000,00   
73 Salgs- og reklamekostnader 419 117,76 205 414,07 378 000,00   
74 Gaver og kontingenter 721 787,10 660 151,74 784 500,00   
75 Forsikringer 5 927,00 2 772,00 6 000,00   
77 Andre driftskostnader 19 498,74 28 987,95 25 300,00   
80  Finansinntekter -38 793,09 0,00 -19 850,00   
Sum 2 719 096,41 1 833 673,43 2 734 038,42   
RESULTAT 111 096,41 -417 428,57 129 038,42   
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Budsjettposter         
36 Tilskudd          
3610 Tilskudd fra VT -800 000,00 -366 102,00 -750 000,00   
3730 Tilskudd fra UiO -1 808 000,00 -1 885 000,00 -1 855 000,00   
Sum -2 608 000,00 -2 251 102,00 -2 605 000,00   

 
        

 
        

51  Lønn ansatte         
5010 Fast lønn 292 821,08 243 733,67 310 000,00   
5011 Overtid 7 759,50 0,00 15 000,00   
5012 Ekstra hjelp u/feriepenger 20 687,50 1 750,00 20 000,00   
5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 0,00 0,00 52 000,00   
5014 AU-honorar u/feriepenger 770 901,30 477 277,24 762 495,97   
5015 Rentekompensasjon 1 369,00 0,00 10 000,00   
5016 Priser 20 000,00 11 500,00 10 000,00   
5017 Komitearbeid/ordstyrere 
u/feriepenger 5 250,00 9 250,00 10 000,00   

5018 Telefongodtgjørelse 5 350,00 2 900,00 8 600,00   
5800 Refusjon av sykepenger 0,00 -110 294,00 -100 000,00   
5092 Feriepenger adm. 12 % 36 069,68 29 248,04 32 000,00   
Sum 1 160 208,06 665 364,95 1 130 095,97   
          
          
54 Arbeidsgiveravgift         
5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 154 984,81 103 424,98 163 488,93   
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 5 085,83 4 124,00 5 503,52   
Sum 160 070,64 107 548,98 168 992,45   
          
          
59 Andre personalkostnader          
5910 Administrasjonsforpleining 2 454,70 815,00 3 300,00   
5920 Yrkesskadeforsikring 1 939,70 0,00 2 500,00   
5922 OTP 6 896,00 4 767,00 6 500,00   
5990 Annen personalkostnad 5 061,42 1 851,80 4 000,00   
5991 Personalfester 22 500,35 9 075,96 20 000,00   
5992 Opplæring overlapp 9 338,50 7 751,90 10 000,00   
5993 Internseminarer og evalueringer 1 670,00 2 434,81 8 000,00   
5994 Komitéaktivitet 3 316,40 899,51 6 000,00   
Sum 53 177,07 27 595,98 60 300,00   
          
65 Kostnadsført inventar         
6540 Driftsmaterialer 19 882,75 11 402,05 20 000,00   
Sum 19 882,75 11 402,05 20 000,00   
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67 Diverse fremmede tjenester 

6710 Revisjonshonorarer 17 500,00 22 750,00 18 000,00   
6720 Regnskapstjenester 30 258,29 19 280,59 30 000,00   
6730 IT-tjenester 63 456,25 20 608,34 65 000,00   
6790 Konsulenttjenester 2 625,00 0,00 0,00   
Sum 113 839,54 62 638,93 113 000,00   
          
68-69 Kontorkostnader         
6810 Kontorrekvisita 9 812,40 11 900,13 10 000,00   
6815 Kopieringer 44 817,67 30 229,74 26 000,00   
6860 Aviser, tidsskrifter mv. 9 697,49 16 302,00 9 000,00   
6912 Mobiltelefon 6 729,36 2 781,37 7 000,00   
6950 Porto 686,50 335,50 700,00   
Sum 71 743,42 61 548,74 52 700,00   
          
70 Reisekostnader         
7100 Kilometergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00   
7150 Reiser ikke oppg. pliktig 12 637,42 248,04 15 000,00   
7151 KOF 0 0 0,00   
Sum 12 637,42 248,04 15 000,00   
          
73  Salgs- og reklamekostnader         
7301 Annonsering 51 877,50 9 293,88 50 000,00   
7303 Elektronisk formidling 1 286,59 227,72 1 000,00   
7304 Kunngjøring SP-valg 59 916,25 54 656,25 55 000,00   
7319 Promotering 67 737,20 727,60 30 000,00   
7320 Møtekostnader 39 470,11 15 404,21 40 000,00   
7321 Arrangementskostnader 132 255,36 124 604,11 150 000,00   
7322 HP-seminar 60 136,40 0,00 50 000,00   
7323 NSO s Landsting 6 438,35 500,30 2 000,00   
Sum 419 117,76 205 414,07 378 000,00   

 
        

74 Gaver og kontingenter         
7410 Kontingenter 1 489,86 0,00 1 500,00   
7415 Gaver 1 289,00 2 585,70 2 000,00   
7420 Fond 0,00 0,00 15 000,00   
7460 ISU 20 000,00 20 000,00 20 000,00   
7462 Fraksjonsstøtte 36 532,30 36 805,86 60 000,00   
7463 Studentorganer 110 975,94 34 760,18 120 000,00   
7464 Velferdstinget i Oslo 551 500,00 566 000,00 566 000,00   
Sum 721 787,10 660 151,74 784 500,00   

 
        

75 Forsikringer         
7500 Forsikring 5 927,00 2 772,00 6 000,00   
Sum 5 927,00 2 772,00 6 000,00   
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77 Andre driftskostnader         
7706 AU-disposisjon 4 748,40 1 035,41 5 000,00   
7709  Priser (gammel) 0,00 0,00 0,00   
7723 Studentparlamentsvalg 11 339,06 24 560,54 17 000,00   
7770 Bankkostnader 3 154,28 2 885,00 3 000,00   
7790 Andre driftskostnader 257,00 507,00 300,00   
Sum 19 498,74 28 987,95 25 300,00   

 
        

80  Finansinntekter         
8050 Renteinntekter -38 900,00 0,00 -20 000,00   
8155 Renteutgifter 106,91 0,00 150,00   
Sum -38 793,09 0,00 -19 850,00   

 

Noter til budsjett og rekneskap 

Konto 3610   Tilskot frå Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 
Studentparlamentet ( SP) får i 2013 kr. 750 000,00 frå Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), og ikkje 800 000 som 
det opphaveleg var budsjettert med. Utbetalinga av midlar frå SiO kjem i to omgangar, høvesvis 22. februar og 1. 
sept. Midlane kjem i hovudsak frå semesteravgifta.  
 
Konto 3730   Tilskot frå UiO 
Tilskotet frå UiO dekker følgjande:  

- Rammetilskot til kontorutloger  
- Tilskot til stilling i sekretæriatet 
- Tilskot til løn til leiar 
- Tilskot til studentorganane 
- Tilskot til Velferdstinget i Oslo og Akershus  
- Tilskot til kjøp av driftstjenester fra USIT 

 
Studentparlamentet i Oslo fekk i 2013 kr 1 855 000 frå UiO.  
 
Konto 5100   Faste løningar i administrasjonen 
Lønsutloger for organisasjonskonsulenten til SP og baserer seg på lønstrinn 26 i Statens lønsregulativ for 2013. 
Det er venta ei lønsauke på 3,5 prosent generelt. Summen for 2013 er justert litt opp for å samsvare med 
rekneskapen så langt i år. Denne posten er høg av di utloger på konto 5013 er førd her.   
 
Konto 5011   Overtid i administrasjonen 
Overtidsløn for organisasjonskonsulenten. Det er så langt ikkje betalt ut overtd i 2013.  
 
Konto 5012   Ekstra hjelp u/feriepengar 
Midlene dekker utloger til valansvarlige på kvart fakultet.  
 
Konto 5013 Ekstra hjelp m/feriepengar 
Posten har våren 2013 vore brukt til å tilsette ein sekretær i 60 prosent stilling som konsekvens av at fleire i 
arbeidsutvalet 2012-2013 var langtidssjukemeldt. I resten av 2013 antek me at det ikkje vil vere naudsynt å 
tilsette ekstrahjelp. Merk at denne posten ikkje er førd separat i den førebelse rekneskapen for juli 2013. Dette 
medfører at ekstrautlogene til sekretærstillinga i staden er førde på post 5100 faste løningar i administrasjonen.  
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Konto 5014   AU-honorar u/feriepengar 
Tre av fem Arbeidsutvalsmedlemar vert honorerte over denne posten. Dei to Universitetsstyrerepresentantane 
vert honorerte av UiO. Alle fem mottek honorar slik det er fastsett i økonomireglementet. 
 
”Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med Lånekassens satser for studenter. Honoraret er sammensatt av to 
komponenter: for det første (1) maksbeløpet for person- og kapitalinntekt ved støtte for eit heilt kalenderår, og 
for det andre (2) fullt lån og stipend for studenter med full studieprogresjon.” 
 
Leier,  Internasjonalt ansvarleg og Studie- og forskningsansvarleg mottek løn i 13 månader,  der den siste 
månaden inneber honorar for overlappsperioden (2 veker), samt kompensasjon for manglande feriepengar og 
det faktum at det er vanskeleg å skaffe seg sommarjobb så seint på sommaren.  
 
Univeritetsstyrerepresentantane mottek honorar frå UiO i 12,5 mnd, medan Studentparlamentet dekker den 
siste halve månaden.  
 
Beløpet for 2013 er justert noko ned ettersom lønsutgiftene våren 2013 var noko lågare enn venta.  
 
Konto 5015   Rentekompensasjon 
Refusjon av dei renteutlogene som medlemmane av AU pådreg seg i verkeperioden, samt skatt som på løper. 
Kompensasjonen vert berre utbetalt ved avslag frå Lånekassen på søknad om rentefritak. Om rentefritaket vert 
innvilga eller ikkje frå Lånekassen avhenger av kor mykje AU-medlemen har tent i løpet av året.  
 
Posten er vanskeleg å rekne ut, då AU-medlemene tener ulikt det halvåret dei ikkje sit i AU, og derfor ikkje veit om 
rentefritaket frå Lånekassen vert innvilga eller ikkje. I tillegg har AU-medlemene ulike storleiken på lån, og kan ha 
ulik skattesats for biinntekter.  
 
Det er førebels ikkje gitt rentekompensasjon i 2013.  
 
Konto 5016 Prisar 
Dekker undervisningsprisen, som vert utdelt av Studentparlamentet på på konstituerande møte i mai. Desse 
pengane var tidlegare ført under Post 7709 under andre driftskostnader, men er flytta for å oppnå konsekvens 
mellom rekneskap og budsjett.  
 
Konto 5017   Komitéarbeid / Ordstyrarar m.m. u/feriepengar 
Honorar til ordstyrarar og kontrollkomitéen. Leiar av kontrollkomiteens vert honorert med 1500 i 
semesteret. Dei andre to vert honorert med 750 i semesteret. Ordstyrar vert honorert etter timelister.  
 
Konto 5018   Telefongodtgjersle 
Telefongodtgjersle for AU. Posten vart auka i fjor grunna høge telefonutloger, men dette føreset ei endring av 
økonomireglementet. Godtgjørelsen er foreslått auka frå kr. 100 i måneden til kr.167 (Kr. 2000 i året) for fire i  AU 
grunna høge telefonutloger. Posten dekker òg 300 kroner per semester til organisasjonskonsulenten.   
 
5800 Refusjon av sykepengar 
Langtidssjukemeldingar gjer at Studentparlamentet får refundert ein del lønsutloger frå NAV.  
 
5092 Feriepengar adm. 12 % 
Administrasjonen får utbetalt feriepengar.  
 
Konto 54   Arbeidsgjevaravgift – post 5400 og 5410 
Auke i løns-/honorarpostar fører til auke på disse to postane.  
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Konto 5910   Administrasjonsforpleining 
Mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, samt tiltak som gjev fagleg utvikling.  
 
Konto 5920  Yrkesskadeforsikring  
Yrkesskadeforsikringa vår er hjå Norsk forsikring, gjennom SiO.  
 
Konto 5922   Obligatorisk tjenestemannspensjon 
Pensjon og administrasjonsutloger i samband med pensjon for  organisasjonskonsulenten. Storleiken er avhengig 
av løna.   
 
Konto 5990 Andre personalkostnader  
Posten dekker utloger til frukt og grønt på Eika, kaker i samband med bursdagar og andre mindre utloger.  
 
Konto 5991   Personalfest 
Julebord og sommeravslutning for Studentparlamentet. Posten vart halvert i fjor, men rekneskapen for juli 2013 
viser at det er naudsynt å auke posten igjen for å gjennomføre julebordet. Som følgje av reglementet til 
Studentparlamentet går ingen av pengane til alkohol.   
 
Konto 5992   Opplæring overlapp 
Opplæringsseminar for nytt AU i juni/juli. Utgiftene er i hovedsak mat, evt leige av hytte og andre aktivitetar.  
 
Konto 5993   Internseminar og evalueringar 
Evalueringar og interne seminar for Arbeidsutvalget: mat og drikke, transport, opphald, leige av møtelokalet o.l.  
 
Konto 5994   Komitéaktivitet 
Driftsmidler, gjerne mat til kontrollkomiteen, internasjonal komité og studie- og forskningskomitéen. Posten vart 
senka i fjor etter låg aktivitet i komiteane. Det siste året har sjukdom ført til at komiteane har hatt mindre aktivitet 
enn ynskja. Me vel likevel å halde posten på dagens nivå, som et incentiv for å få høgare aktivitet. Reiser og 
kontingent i samband med komitéarbeid vert ført under sine respektive postar. 1500 av potten vert disponert av 
kontrollkomitéen.  
 
Konto 6540   Driftsmaterialer 
Dekker teknisk utstyr, møblar og programvare som ikkje er dekka andre stader. Posten er i 2013 brukt opp på 
kjøp av ny datamaskin til sekretæren og prosjektor. Posten er foreslått auka for å byte ut den grafiske 
programvaren til organisasjonskonsulenten, som er utdatert.   
 
Konto 6710   Revisjonshonorar 
Revisjon av rekneskapen til Studentparlamentet.  
 
Konto 6720   Regnskapstenester 
Rekneskapen til Studentparlamentet vert førd av eit eksternt firma, og utlogene vert dekka frå denne posten.  
 
Konto 6730   IT-tenester 
Studentparlamentet mottek tilskot frå UiO som me betaler vidare til USIT. Dette dekker 5 prosent stilling til drift 
av maskinpark/klientar, brukaradministrasjon, e-post, tilrettelegging av infrastruktur og brukerstøtte.  
 
Konto 6790   Konsulenttenester 
Tidlegare hadde ordstyrar eige foretak og fakturerte oss. Etter bytte av ordstyrer vert ordstyrar honorert over 
post 5017. Posten er difor ikkje lenger i bruk.  
 
Konto 6810   Kontorrekvisita 
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Dekker anna kontorutstyr av mindre varig art, som stiftemaskiner, teip og liknande. Posten dekkar òg 
kjøkenartiklar.  
 
Konto 6815  Kopiering 
Me leiger ein multifunksjonsmaskin på Villa Eika. Posten dekker leige, service, kopiering og tonarar på denne 
maskina, samt kopiering. Store kopioppdrag vert utførd på Reprosentralen og dekka av UiO. Me deler denne 
utloga med Velferdstinget. 
 
Konto 6860   Abonnement 
Me deler på utlogene til avisabonnement med VT.  
 
Konto 6912   Mobiltelefon 
Leiar disponerer ein mobiltelefon betalt av Studentparlamentet.  
 
Konto 6950   Porto 
Ekstraordinære utsendingar og pakker, som ikkje fell inn under postsystemet til UiO. I tillegg kjem portokostnader 
til rekneskapsførar.  
 
Konto 7100   Kilometergodtgjersle  
Kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets teneste, slik som internseminar og Handlingsplanseminaret.  
 
Konto 7150    Reiser 
Reiser i Studentparlamentets teneste som ikkje vert dekka av andre (UiO eller NSO).   
 
Konto 7301   Annonsering 
Annonsering i samband med studiestart, arrangement som konferansar og debattar, og studentorgansmidlar. Det 
er sett av midlar til to heilsider og nokre mindre annonsar. SP nyttar òg sosiale medier for å skape blest.  
 
Konto 7303   Elektronisk formidling 
Dekkar utloger til SMS-tenesta. 
 
Konto 7304   Kunngjøring SP-valg 
Trykking av valbilag til Universitas og annonsar  i samband med SP-valet.  
 
Konto 7319 Promotering 
Innkjøp av promoteringsmateriell og vaffelfredag, samt eventuell anna promoteringsaktivitet.  
 
Konto 7320   Møtekostnader 
Mat- og drikkekostnader til Studentparlamentsmøtene, SULF-møter og eventuelle andre møter. 
Handlingsplanseminaret er ikkje inkludert her, og har sin eigen post 7322.  
 
Konto 7321   Arrangementskostnader 
Utloger til fadderordninga, semesterstart, konferanse, debattar og diverse mindre arrangement. Posten dekker 
utgifter til fadderordningen, semesterstart, konferanse, debatter, internasjonalt arrangement og diverse mindre 
arrangementer, som f.eks åpen dag.  
 
Konto 7321 bør også sees i forbindelse med konto 7709 Aksjonskonto, konto 7319 Promotering og konto 7301 
Annonsering.  
 
Interndisponeringen for konto 7321 blir som følger : 
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Fadderordningen   kr. 50 000 
Semesterstart  kr. 17 000 
Studentkonferanser kr. 70 000 
Debatter  kr. 5000 
Diverse arrangementer  kr. 8000 
 
Totalt:    kr 150 000  
 
Posten vart kutta i fjor av di AU ynskte å søke meir støtte til arrangement. Ettersom nesten heile posten alt er 
brukt opp føreslår me å auke posten att for å kunne ha høg aktivitet også hausten 2013.  
 
Konto 7322   HP-seminar 
Inkluderer overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. 
 
Konto 7323   Landsmøte  
Mat NSO til landsmøtedelegasjonen, både under formøtet og under sjølve møtet 
 
Konto 7410   Kontingenter 
Posten dekker kontingentar i samband med deltaking på konferansar, seminarar og kurs som ikkje vert dekka av 
UiO eller NSO. forbundet  
 
Konto 7415   Gåver 
Gåver til føredragshaldarar.  
 
Konto 7460   ISU 
International Students’ Union (ISU) får ein fast sum av Studentparlamentet. I tillegg kan dei søke pengar til 
prosjektar og aktivitetar på lik linje med andre studentorgan frå post 7463. 
 
Konto 7462   Fraksjonsstøtte 
Fraksjonane kan få støtte frå Studentparlamentet. Støtta er todelt og består av ei grunnstøtte på kr. 4 500 
per liste, og ein resultatbasert støtte med en ramme på kr. 29 000 basert på stemmeresultat foregående år.   
Nye lister som stiller med minst 14 unike namn på lista mottek ei grunnstøtte (kr 4500). For kvart namn 
som manglar vert det trekt kr 200 av støtta. Som nye lister reknar me alle som ikkje kom inn i 
Studentparlamentet året før.   
 
Ramma for fraksjonsstøtte er 60 000. Dette er noko lågare enn den maksimale summen som listene kan ta 
ut, og dette skuldest at potten dei siste åra ikkje har vorte brukt opp.  
 
Konto 7463   Studentorganer 
Se også forklaring under post 3730 Tilskot fra UiO. 
 
Kvart år overfører UiO tilskot til Studentparlamentet for tildeling til studentorganer, i tillegg til at 
Studentparlamentet bruker litt av eigne midlar til dette. . Midlane vert tildelt studentorganar etter godkjente 
søknader.  
 
Konto 7464   Velferdstinget i Oslo og Akershus 
Støtte til Velferdstinget fra UiO igjennom Studentparlamentet (ref post 3730) 
 
Konto 7500   Forsikringspremie 
Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU.  
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Konto 7706   AU-disposisjon 
SP-AU disponerer denne kontoen. Utgiftene er i hovudsak taxibehov, middager, julebord og omframme 
kostnader.  
 
Konto 7709   Priser 
Denne summen er flytta til post 5016.  
 
7723 Studentparlamentsvalg  
Materiell til valet og utloger i samband med debattar og andre arrangement i valveka.  
 
7770 Bankkostnader  
Utloger til administrasjon, kort, utbetalingar og liknande.  
 
7790 Andre driftskostnader  
I hovudsak registreringar og endringar i Brønnøyysundregistra.   
 
8050 Renteinntekter  
Renteinntekter på eigenkapitalen vår  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 031/13-14 
SAKSTITTEL:    Statsbudsjettprioriteringer 
SAKSANSVARLIG:       Ådne Hindenes 
 

 
Grunnet interessen rundt saken Statsbudsjettprioriteringer i foregående periode har Arbeidsutvalget valgt 
å fremme saken Statsbudsjettprioriteringer 2015. 

Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig å prioritere saker og ønsker derfor at Studentparlamentet 
vedtar 5 prioriterte saker, hvorav de øverste 3 er saker som Studentparlamentet vil fronte, mens de 
resterende 2 er for å gi våre landsstyrerepresentanter handlingsrom til å prioritere i diskusjonen rundt 
Norsk Studentorganisasjon sine budsjettinnspill. 

 
Forslag til vedtak: 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ønsker å være med å påvirke statsbudsjettet 2015, for 
nasjonale saker gjøres dette primært gjennom NSO. SP vil derfor prioritere følgende saker som viktige 
innspill til budsjett 2015 og revidert budsjett 2014. 
 

1. Midler til å ta inn bygg etterslepet i Universitets- og høyskolesektoren. 
2. Utbygging av 3000 nye studentboliger med særlig vekt på presseområder. 
3. Bevilgninger til Life science-bygg på UiO. 
4. Ordningen med gradert sykestipend til studentene gjøres permanent. 
5. Øremerkede midler til nasjonalt fagansvar. 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 031/13-14 
SAKSTITTEL:   Flytting av SP-møtet i oktober 
SAKSANSVARLIG:       Gabrielle Legrand Gjerdset 
 

 

Studentparlamentsmøtet 17. oktober kolliderer med gallamiddagen for Anders Jahres medisinske priser. 

Dessverre ble ikke denne kollisjonen oppdaget før etter at møtedatoene for 2013-2014 var vedtatt. 

Arbeidsutvalget mener det er viktig å være representert på middagen.  

Forslag til vedtak: 

 Studentparlamentsmøtet som er satt opp 17. oktober 2013 flyttes til 16. oktober 2013.  
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 032/13-14 
SAKSTITTEL:   Organisering og dimensjonering av høyere utdanning 
SAKSANSVARLIG:       Gabrielle Legrand Gjerdset 
 

 
Hva skjer: Norsk Studentorganisasjon (NSO) sitt Landsstyre (LS) skal i løpet av året revidere plattformen 
”Organisering og dimensjonering av høyere utdanning” revideres, ofte forkortet til ”OrgDim”. UiO er representert 
med fem representanter i LS. Medlemmer av parlamentet har ytret ønske om å inkluderes mer i LS-arbeidet, 
samtidig som LS-representantene ønsker å bli flinkere til å hente innspill fra parlamentet. Plattformen vil bli 
diskutert i NSOs landsstyre i slutten av september, samt på Høstkonferansen i oktober før den vedtas på LS i 
januar.  
 
Diskusjonene i forkant av et møte er ofte minst like viktige som selve møtet. Etter Landsmøtet, hvor vi mildt sagt 
erfarte dette, har UiO hatt som målsetting å bli enda flinkere til å bidra i de nasjonale diskusjonene og å bli bedre 
medlemslag enn det vi allerede er. Derfor tjuvstarter vi diskusjonen.  
 
Plattformen om organisering og dimensjonering av høyere utdanning stadfester NSOs politikk på hvordan norsk 
høyere utdanning skal organiseres, dimensjoneres og finansieres. Den bygger på prinsipprogrammet. De viktigste 
temaene er finansieringen av høyere utdanning, hvordan institusjonslandsskapet skal se ut og hvordan man 
styrer studietilbudene.   
 
Finansieringsordningen evalueres i et offentlig utvalg. I tillegg har parlamentet ved flere anledninger diskutert 
denne. Vi anmoder derfor parlamentet til å legge minst vekt på finansieringsordningen i diskusjonen i dette møtet 
– tråden tar vi uansett opp igjen utover høsten.  
 
OBS: Mye av innholdet i dette sakspapiret er skamløst stjålet fra NSOs landsstyremøtesakspapirer.  
 
Bakgrunnsinformasjon for nerdene: 

- Sakspapirene til NSO (i skrivende stund ikke offentliggjort, link kommer på mail og på facebook) 

- Gjeldende plattform http://student.no/wp-content/uploads/2011/01/NSOs-politiske-plattform-for-

organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-utdanning-20111.pdf 

- NOKUTs rapport ”Institusjonell dynamikk i høyere utdanning og fagskolesektoren” 

http://www.nokut.no/no/NOKUTs-kunnskapsbase/NOKUTs-publikasjoner/Utredninger-og-

analyser/Institusjonell-dynamikk-i-hoyere-utdanning-og-fagskolesektoren/ 

  

http://student.no/wp-content/uploads/2011/01/NSOs-politiske-plattform-for-organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-utdanning-20111.pdf
http://student.no/wp-content/uploads/2011/01/NSOs-politiske-plattform-for-organisering-og-dimensjonering-av-h%C3%B8yere-utdanning-20111.pdf
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/UA%202013/Bakken_P%c3%a5l_Institusjonell_dynamikk_i_h%c3%b8yere_utdanning_og_fagskolesektoren_2013_4.pdf
http://www.nokut.no/no/NOKUTs-kunnskapsbase/NOKUTs-publikasjoner/Utredninger-og-analyser/Institusjonell-dynamikk-i-hoyere-utdanning-og-fagskolesektoren/
http://www.nokut.no/no/NOKUTs-kunnskapsbase/NOKUTs-publikasjoner/Utredninger-og-analyser/Institusjonell-dynamikk-i-hoyere-utdanning-og-fagskolesektoren/
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Dagens situasjon  
Etter at Kvalitetsreformen ble innført for ti år siden har NOKUT akkreditert fire nye universiteter, fire nye 
vitenskapelige høyskoler og åtte nye private høyskoler. Dersom den pågående trenden fortsetter, vil flere og flere 
institusjoner forflytte seg både fra fagskole til høyere utdanning, fra ikke-akkreditert høyskole til akkreditert 
høyskole, fra ikke- akkreditert høyskole og akkreditert høyskole til universitet og vitenskapelig høyskole og fra 
vitenskapelig høyskole til universitet. Det finnes ordninger for at institusjonene skal rykke ”ned” på rangstigen, 
men dette har kun skjedd én gang. 

Våren 2013 var det om lag 240 000 studenter innen norsk høyere utdanning, fordelt på 75 institusjoner. Om lag 
halvparten av disse har færre enn 1000 studenter, og en fjerdedel har færre enn 200 studenter. Det finnes åtte 
universiteter, ni vitenskapelige høyskoler, 36 akkrediterte høyskoler og 22 ikke-akkrediterte høyskoler. Det er en 
politisk prioritering at det skal være mulig å studere hvor enn i landet en befinner seg – det er et mer omstridt 
tema om en skal kunne studere hva en vil i hele landet.  

Finansieringssystemet har gjennomgått minimale endringer siden innføringen av kvalitetsreformen, men skal nå 
under lupen og evalueres av et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Utvalget er ledet av SV-fakultetes 
Dekan Fanny Duckert, og NSOs Åsne Høgtveit er utvalgets studentrepresentant. Utvalget skal nå se på om 
finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og 
kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer. 

Hva kan skje: 

 Lukking. Institusjonene gis ikke lenger muligheten til å få ny status og/eller få akkreditert nye ph.d.-

grader.  

 Åpning. Institusjonene kan fritt kalle seg det de vil.  

 Justering av det eksisterende regimet.  

 
Lukking: En kan tenke seg at dagens akkrediteringssystem vil endres drastisk, ved at muligheten til opprykk 
avskaffes, slik at aspirerende institusjoner ikke gis mulighet til å bli universitet og/eller vitenskapelig høyskole. 
Avsnitt i flere partiers valgprogrammer kan tyde på at de vurderer å stramme inn mulighetene for opprykk. En 
konsekvens av en slik utvikling vil være at fusjon med et eksisterende universitet blir eneste mulighet for en 
høyskole til å oppnå universitetsstatus. 
 
Åpning: En motsatt ytterlighet er å gi alle institusjoner rett til å kalle seg universitet (uten dagens krav til antall 
godkjente mastergrads- og ph.d-studier). Utviklingen samsvare med det som har skjedd i Storbritannia, Spania og 
Australia, om enn noe usannsylig i Norge. I disse landene er institusjonelle bevegelser ikke lenger relevant, da all, 
eller nesten all, høyere utdanning gis av universiteter.  
Institusjonene er formelt sett i samme kategori, mens det i realiteten er store forskjeller mellom dem, med 
hensyn til faglig styrke og omdømme.  
 
Justering: En tredje mulighet innebærer en justering av dagens opplegg, der det kanskje gjøres mer krevende for 
institusjonene å stige i hierarkiet. En slik endring ble foretatt i Kunnskapsdepartementets forskrift i 2011, da det 
ble fastsatt høyere krav til å få akkreditering for nye doktorgradsstudier, som jo er en forutsetning for å få 
akkreditering som universitet. En mulighet er at et fremtidig system vil inneholde flere slike reguleringer knyttet til 
fagmiljøenes og institusjonenes robusthet og størrelse. 
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Påstander til diskusjon: 
 

- Utdanningsinstitusjoner skal kun kunne opprette studieprogram innenfor godkjente fagområder, som 

igjen bestemmes politisk av Stortinget. 

- Det finnes for mange studenter i Norge 

- Det bør bli et frislipp av institusjonskategoriene 

- Det finnes for mange studiesteder i Norge 

- Kravet til å få universitetsstatus bør høynes, og universiteter som ikke oppfyller disse kravene skal bli 

fratatt tittelen 

- Det er viktigere med sterke fagmiljøer enn samme type utdanningstilbud i hele landet.  

 
Vi gleder oss! 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 033/13-14 
SAKSTITTEL:    Retningslinjer for organisasjonskultur i Studentparlamentet 
SAKSANSVARLIG:       Amanda Schei 
 

 
Innledning 
Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Den gode 
relasjonen bygger på respekt for andre og gjensidighet. Vi må være bevisste på hvilken organisasjonskultur vi har. 
Det handler om å respektere andre. En skal være bevisste på kroppsspråk, og overholde høflighetsregler, som å ta 
hensyn til andres tid. 
 
Formål 
Formålet med dette dokumentet er å ha retningslinjer som både fokuserer på å forebygge seksuelle overgrep, 
uønsket seksuell adferd og mobbing, samt fastsette prosedyre og retningslinjer for behandlingen av slike tilfeller. 
Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og mobbing er uforenlig med Studentparlamentets verdier. Det er 
nulltoleranse for trakassering og mobbing uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og 
funksjonshemming i Studentparlamentet.  
 
- Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet med negative konsekvenser for den/de 
oppmerksomheten rammer. 
- Mobbing er når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om 
trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er 
typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. 
 
Retningslinjer for forebygging av seksuell trakassering, mobbing og overgrep 
1. Man skal behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling 
som kan oppleves som krenkende.  
2. Man skal unngå berøringer og verbal intimitet som kan oppleves som uønsket.  
3. Man skal unngå uttrykk, vitser og ytringer som omhandler etnisitet, livssyn, kjønn, seksuell orientering eller 
funksjonshemning på en krenkende måte.  
4. Man plikter å gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.  
5. Tillitsvalgte må bevisstgjøres med tanke på det ansvar og innflytelse de får i kraft av sin posisjon. 
6. Fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med konfidensialitet og er underlagt taushetsplikt. 
Hensynet til enkeltmennesker, enten det er offer eller overgriper må stå i fokus.  
7. Det er alles ansvar å overholde disse retningslinjene, og sørge for at det er hyggelig å være med i 
Studentparlamentet.  
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Fremgangsmåte ved mistanke om straffbare/uønskede forhold 
 
Foreligger det mistanke om hendelser som er i strid med Studentparlamentets retningslinjer skal den som er kjent 
med saken primært varsle leder. Sekundært kan man gå via kontrollkomiteen. Leder skal følgelig rådføre seg med 
arbeidsutvalget, og sammen med pårørende avgjøre videre saksgang, deriblant anmeldelse.  
 
Det er ikke Studentparlamentets oppgave å vurdere om det som har skjedd er i strid med norsk lov / straffbart. 
Dette er opp til det offentlige straffesystemet og deres behandling av saken. I en situasjon hvor det er personer 
det er reist beskyldninger mot, bør det av ledelsen gjennomføre samtaler med den enkelte for å vurdere hva som 
er best å gjøre i den aktuelle situasjonen. 
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TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2013-14 
 
SAKSNUMMER: SP 034/13-14 
SAKSTITTEL:    Internasjonal Solidaritetsdag 
SAKSANSVARLIG:       Martin Uleberg 
 

I den vedtatte handlingsplanen for 2013/2014 pålegger Studentparlamentet arbeidsutvalget å arrangere en 
internasjonal solidaritetsdag i løpet av perioden. Vi i arbeidsutvalget ser på dette som en unik mulighet til å 
sette fokus på studenters kamp i andre land. Dagen kan handle om alt fra motstand mot skolepenger og 
kutt i UH sektoren til kamp mot et undertrykkende regime.  
I den anledning inviterer vi SP til å komme med innspill.  

 Hva ønsker vi å oppnå med en slik dag?  

 Hva skal tema være? 

 Hvilke samarbeid kan være interessante?  

 Hvordan kan vi gjøre dette relevant for UiOs studentmasse? 

God debatt!  

 


