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 1 
        2 
TIL:  Studentparlamentet ved UiO 3 
FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 4 
 5 
2. INNKALLING TIL MØTE 03/16-17 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 6 
         7 
Tid: Torsdag, 27.10.2016 8 
Sted: Auditorium 2, Georg Sverdrups Hus 9 
 10 
Kl  SAK  11 
17:00  051/16-17 Valg av møteledelse og referent ¨ 12 
  052/16-17 Godkjenning av innkalling 13 
  053/16-17 Godkjenning av dagsoden 14 
  054/16-17 Godkjenning av referat  15 

055/16-17 Godkjenning av valgprotokoller  16 
  056/16-17 Orienteringer 17 
  057/16-17 Orientering fra komitéene 18 
   19 
17:45  058/16-17 Ettergodkjenning av oppnevninger   Vedtakssak         20 
  059/16-17 Studentparlamentets rolle i Velferdstinget  Diskusjonssak     21 

060/16-17 Oppnevning av VT-representanter   Vedtakssak          22 
 23 
18:30   Pause 24 

 25 
19:00  061/16-17  Opprettelse og mandat til promoteringskomité  Vedtakssak 26 
19:15  062/16-17 Valg til Promoteringskomité    Vedtakssak 27 
19:45  063/16-17 Innkomne resolusjoner     Vedtakssak 28 
20:30  064/16-17 Hvordan øke studieprogresjon ved UiO?  Diskusjonssak 29 
 30 
21:00     Møteslutt 31 
    Eventuelt 32 
    Møtekritikk 33 
    34 
Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før tirsdag 25. 35 
oktober kl. 11.00 til line.willersrud@studentparlamentet.uio.no  36 
 37 
Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv 38 
kontakte sin vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Line på tlf. 22 85 70 44 eller send  39 
e-post til line.willersrud@studentparlamentet.uio.no 40 

mailto:line.willersrud@studentparlamentet.uio.no
mailto:line.willersrud@studentparlamentet.uio.no
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Vel møtt! 41 
 42 
Med vennlig hilsen 43 
Hans Christian Paulsen 44 
Leder i Studentparlamentet ved UiO  45 
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 46 
 47 
 48 
SAK  INNHOLD 49 
  50 
051/16-17 Valg av møteledelse og referent 51 
  Arbeidsutvalget foreslår Kristian Myhre som ordstyrer og Line Willersrud som referent. 52 
   53 
052/16-17 Godkjenning av innkalling  54 
  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 55 
      56 
053/16-17 Godkjenning av dagsorden 57 
 58 
054/16-17 Godkjenning av referat 59 
  SP-møte nr. 1 /16-17 og SP-møte nr. 1B 60 
 61 
  Referatet finner du på:  62 
  http://www.studentparlamentet.uio.no/dokumenter/sp-moeter/2016-17/  63 
      64 
055/16-17 Godkjenning av valgprotokoller 65 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må valgprotokollen fra 66 
valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan 67 
godkjennes.   68 
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           69 
 70 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 71 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 72 
 73 
SAKSNUMMER: SP 056/16-17 74 
SAKSTITTEL:  Orienteringer  75 
SAKSANSVARLIG:       Hans Christian Paulsen  76 
 77 
ORIENTERINGER  78 
 79 
Forkortelser: 80 
EA: Eiendomsavdelingen 81 
ESN: Erasmus Student Network 82 
LMU: Læringsmiljøutvalg – LMU 83 
KoF: Kollegieforum – KoF 84 
UiO: Universitetet i Oslo – UiO 85 
SAIH: Studenters og Akademikers Internasjonale Hjelpefond 86 
ISU: International Students Union 87 
NSO: Norsk studentorganisasjon 88 
StaR: Students at Risk 89 
IK SP: Internasjonal Komité, Studentparlamentet 90 
SULF: Stundeutvalgenes lederforum 91 
HiOA: Høyskolen i Oslo og Akershus 92 
GL: Grønn liste 93 
HFSU: Humanistiske fakultet Studentutvalg 94 
FiVH: Fremtiden i Våre Hender 95 
NSO: Norsk Studentorganisasjon 96 
 97 
Generell orientering fra hele arbeidsutvalget 98 
 99 
Vi har i etterkant av vedtaket av handlingsplan og studentpolitisk plattform startet arbeidet med å sette politikken 100 
dere har vedtatt ut i livet.  101 
 102 
Vi har derfor jobbet med å legge planer for hvordan vi skal jobbe for å få best mulig gjennomslag i perioden som 103 
kommer. Vi startet arbeidet med å ha Marie Gjerde Rolandsen fra Norsk Studentorganisasjon innom for å gi oss 104 
råd om hvordan vi kan jobbe best mulig organisatorisk og politisk. Det var et svært nyttig møte, som har lagt et 105 
godt grunnlag for hvordan vi ønsker å arbeide videre. Vi har også et ønske om å styrke de organisatoriske 106 
rutinene til organisasjonen gjennom året, og etablere gode organisatoriske rutiner for kommende arbeidsutvalg.  107 
 108 
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Politisk er vi fornøyde med at vi har deltatt aktivt i debatten generelt, og spesielt ved å sette fokus på UiOs 109 
nedslitte bygningsmasse i forbindelse med fremleggelsen av Statsbudsjettet for 2017 og debatten i etterkant. Vi 110 
har også fått positive tilbakemeldinger fra ledelsen på universitetet om de sakene vi har løftet for dem. 111 
Utfordringen framover blir å holde trykket oppe, og finne en god balanse mellom å lande gjennomslag og å legge 112 
politisk grunnlag for de arbeidsutvalgene som kommer etter oss. I den sammenhengen blir det sentralt å påvirke 113 
den kommende rektorvalgkampen.  114 
 115 
 116 
Vi har fordelt hovedansvar for handlingsplanen mellom oss på følgende måte: 117 
 118 
 Handlingsplanspunkt: Hovedansvar: 
1. UiO må styrke tilretteleggingstilbudet for studenter, og det må 

opprettes et sentralt kompetansesenter rettet mot studenter og 
andre som jobber med tilrettelegging. 

Ingvild 
 

2. UiO må sørge for automatisk individuell begrunnelse på eksamen, 
som fremmer læring, for alle studenter ved UiO 

Ingvild 

3. UiO må sørge for psykososialt veiledningstilbud for alle studenter. 
Alle studenter skal bli tilbudt veiledningssamtaler i løpet av første 
studieår 

Vebjørn 

4. Studieporteføljen må revideres for å tilpasses dagens samfunn. 
Bachelorgraden må omstruktureres for å gi studenter større frihet 
og kvalifisere til en bredde av masterprogrammer. Alle studier skal 
ha 30 frie studiepoeng samlet i et semester. De integrerte 
mastergradene bør styrkes. 

Hans Christian  
 

5. UiO må implementere et meritteringsstystem som premierer 
undervisning 

Hans Christian 

6. Alt pensum skal være tilgjengelig digitalt for studenter, og 
kompendier skal kun printes ut ved forespørsel. Før det skjer skal 
pensum være tilgjengelig gratis på biblioteket. Forelesninger og 
foredrag skal, der det er mulig og hensiktsmessig, gjøres tilgjengelig 
for studentene digitalt gjennom for eksempel podcast. 

Vebjørn 

7. UiO skal aktivt jobbe for å få på plass en læringsmiljølov for 
studenter. 

Kristine 

8. UiO må intensivere arbeidet med å etablere og forbedre fysiske 
læringsarealer hvor studenter kan arbeide alene og i grupper. 

Vebjørn 

9. UiO må sørge for at flere vurderingsformer enn avsluttende 
eksamen tas i bruk for emner der dette er hensiktsmessig. 

Hans Christian 

10. UiO må forsterke og oppdatere sine etiske retningslinjer for 
fondsforvaltning og næringslivssamarbeid. UiO skal trekke seg ut av 
fossil energi og nye investeringer skal stimulere til grønn vekst og 
sosial likhet. Retningslinjene må gjøres lett tilgjengelig for 
studentene. 

Kristine 

11. UiO må lage en strategi for et grønnere universitet.  Kristine 
12. UiO må fjerne alle parkeringsplasser på campus som ikke er høyst 

nødvendige og gjøre nåværende parkeringsplasser om til 
rekreasjonsområder eller studentboliger. 

Kristine 

13. UiO må sørge for at det utarbeides miljørapporter for hvert enkelt Kristina 
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fakultet.  
14. UiO må styrke og følge opp sin rekrutteringsstrategi for å sikre bred 

og balansert rekruttering til alle studier ved UiO. 
Ingvild 

15. UiO må opprette minst ett bachelorprogram undervist i sin helhet 
på engelsk 

Kristina 

16. Studentparlamentet skal jobbe for å reforhandle avtalen mellom SP 
og UiO om studentutvalgene for å sikre likere vilkår for 
studentmedvirkning ved fakultene. 

Kristina 

 119 
 120 
Orientering fra Hans Christian Paulsen, leder 121 
 122 
Leder: 123 
Siden forrige møte har mye handlet om å lage gode rutiner for hvordan vi jobber, politisk og organisatorisk. Vi har 124 
kommet godt i gang med det organisatoriske og politiske arbeidet. Jeg er trygg på at vi skal klare å bygge 125 
organisasjonen videre, og vi har begynt å gjennomgå de hvordan vi jobber organisatorisk.  126 
 127 
Vi har vært synlige i media i en rekke debatter, og særlig da den alltid viktige bygg- saken for UiO-studenter fikk 128 
mye oppmerksomhet i forbindelse med statsbudsjettet. Jeg opplever også samarbeidet vårt med ledelsen som 129 
godt, og at de er interessert i å få til gjennomslag sammen med oss i løpet av perioden. Jeg er også svært fornøyd 130 
med omleggingen av vervet informasjonsansvarlig til kommunikasjonsansvarlig, hvor jeg tror særlig den økte 131 
prioriteringen av media har gitt gode resultater.  132 
 133 
Handlingsplanspunkter:  134 
4. Studieporteføljen må revideres for å tilpasses dagens samfunn. Bachelorgraden må omstruktureres for å gi 135 
studenter større frihet og kvalifisere til en bredde av masterprogrammer. Alle studier skal ha 30 frie studiepoeng 136 
samlet i et semester. De integrerte mastergradene bør styrkes. 137 
Dette er et punkt det må jobbes med langsiktig, men som er relevant og viktig spesielt opp mot 138 
Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Jeg jobbet med å lese meg opp på området, og tenker at dette 139 
punktet må løftes spesielt mot rektorkandidater til valget neste år.  140 
 141 
5. UiO må implementere et meritteringsstystem som premierer undervisning 142 
Vi har luftet dette for ledelsen, so var positive til at  arbeidet intensiveres, i førsteomgang ved at det nedsettes en 143 
arbeidsgruppe. UiO adresserer også dette i sin nye rekrutteringsstrategi, noe som gjør at jeg har troen på at vi skal 144 
komme langt med dette punktet. NSO arrangerer en konferanse med dette som tema, arbeidet med dette må 145 
gjøres både lokalt og nasjonalt. 146 
 147 
9. UiO må sørge for at flere vurderingsformer enn avsluttende eksamen tas i bruk for emner der dette er 148 
hensiktsmessig 149 
Jeg har ikke startet arbeidet med dette enda, men fokuset på dette skal trappes opp mot Stortingsmeldingen om 150 
kvalitet i høyere utdanning. 151 
 152 
 153 
Orientering fra Vebjørn Andersson, nestleder, universitetsstyret og forskningsansvarlig 154 
Tiden mellom SP-møtene har fokuset vært på arbeidet med handlingsplanspunktene, universitetsstyremøte 155 
og forbedring av det organisatoriske rundt Studentparlamentet.  156 
 157 
Nestleder: 158 
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Som nestleder har jeg jobbet med å finne gode arbeidsrutiner for arbeidslutvalget rundt 159 
operasjonaliseringen av handlingsplanspunktene. Vi har blant annet fått kurs av Marie Gjerde Rolandsen fra 160 
NSO, og arrangert et internt seminar for å legge en slagplan for perioden som kommer. Dette har gitt 161 
resultater i både en årsplan og strategidokumenter, og vi føler nå at strukturene er godt på plass for videre 162 
arbeid med de politiske målene. Jeg har også vært ansvarlig for TV-aksjonens studentkorp, og bruken av 163 
Villa Eika som aksjonsbase, der Arbeidsutvalget ved meg og Kristine skal være tilstede og fungere som 164 
verter for studentkorpset under TV-aksjonen. At Villa Eika blir sett på som et attraktivt sted for slike 165 
arrangementer syns vi er gledelig.  166 
 167 
Forskning:  168 
Som forskningsansvarlig har tiden for det meste gått i å holde seg oppdatert på forskningspolitikken som 169 
foregår på UiO. Jeg har deltatt i møter med innovasjonsutvalget ved Informatikk, og har blant annet knyttet 170 
bekjentskap med Gründerskolen, StartUp-Lab og UiO:Start, og ser positivt på et videre samarbeid rundt 171 
forskning- og innovasjonsarbeidet ved UiO.  172 
 173 
Universitetsstyret: 174 
Siden sist parlamentsmøte har det vært to møter i universitetsstyret, hvor det ene var arrangert som et 175 
seminar. Det har gått en del arbeid i å sette seg inn i sakspapirer, og forberedelse til de ulike møtene. I 176 
tillegg har jeg, sammen med Kristine, vært på Kollegieforum-samling i Trondheim, der vi fikk anledning til å 177 
møte brorparten av studentrepresentanter fra universitetsstyrene i landet. Møte inneholdt både gode 178 
diskusjoner rundt spennende temaer som pedagogisk merittering, og nyttig erfaringsutveksling.   179 
 180 
Økonomiansvarlig:  181 
Som økonomiansvarlig har jeg begynt arbeidet med budsjett 2017, og ser frem til å legge et godt budsjett 182 
og et oversiktlig regnskap for SP 1. desember.  183 
 184 
Handlingsplanspunkter:  185 
 186 

3. UiO må sørge for psykososialt veiledningstilbud for alle studenter. Alle studenter skal bli tilbudt 187 
veiledningssamtaler i løpet av første studieår. 188 
 189 

Jeg, sammen med Ingvild, har ansvaret for dette punktet. Begynnende arbeid med dette punktet har gått i å drive 190 
kartlegging av eksiterende tilbud, og om det finnes allerede eksisterende planer for veiledningstilbud. Spørsmålet 191 
har blant annet blitt tatt opp med SULF (Studentutvalgenes lederforum), og enkelte administrasjoner ved 192 
fakultetene, og det viser at det er store variasjon på UiO.  193 
 194 

6. Alt pensum skal være tilgjengelig digitalt for studenter, og kompendier skal kun printes ut ved 195 
forespørsel. Før det skjer skal pensum være tilgjengelig gratis på biblioteket. Forelesninger og foredrag 196 
skal, der det er mulig og hensiktsmessig, gjøres tilgjengelig for studentene digitalt gjennom for eksempel 197 
podcast. 198 

 199 
Arbeidet med digitalt pensum, har jeg sammen med Kristine vært i møte med Universitetsbiblioteket for å 200 
høre om hvordan universitetet jobber med digitalisering av pensum. Det var svært nyttig, og det viser seg 201 
at selv om UiO har en del digitalt pensum, så er det et stykke å gå før hel digitalisert pensum. Videre arbeid 202 
blir å snakke med relevante aktører for pensumhåndtering ved UiO, og bringe frem vår politikk i relevante 203 
forum. Med podcast har jeg sammen med Ingvild involvert Studie- og forskningskomitéen, og vi planlegger 204 
videre arbeid med dette punktet utover semesteret.  205 
 206 
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8. UiO må intensivere arbeidet med å etablere og forbedre fysiske læringsarealer hvor studenter kan 207 
arbeide alene og i grupper. 208 
 209 

Jeg har begynt en kartleggingsprosess for å finne ut hvordan sitasjonen er ved de forskjellige fakultetene. 210 
Dette arbeidet må ses i sammenheng med det store arbeidet knyttet til oppgradering og vedlikehold som 211 
foregår på UiO, og derfor er Eiendomsavdelingen samt fakultetene en naturlig kontakt angående dette 212 
punktet.    213 
 214 
 215 
Orientering fra Kristina Klakegg, kommunikasjon- og internasjonaltansvarlig 216 
 217 
Kommunikasjon:  218 
Jobbet med statsbudsjettet der vi kom på Nrk.no og ytret oss om hvordan staten har kuttet 60 mill fra i fjor til 219 
oppussing av egenforvaltede bygg. Dette går utover penger som bevilges internt på UiO til utdanning, og rammer 220 
dermed studentene.  Business as usual: holder meg oppdattert på mediebilde og pitcher saker og disktuterer 221 
innfallsvinkler til saker med resten av AU. Styrer med sosiale medier og er i planleggingsboksen rundt hva vi kan 222 
gjøre under valg. Håper at kommunikasjonsarbeidet kan løftes med flere ideer og hender via 223 
promoteringskomitéen.   224 
 225 
SULF: Veldig bra første møte med godt utbytte. Alle utvalgslederne møtte opp borsett fra ett. VI diskuterte 226 
handlingsplanspunkter som må jobbes med fakuletsvis: miljørapporter, reell medvirkning til studentutvalgene og 227 
opprettelse av psykososialt veiledningstilbud.  228 
 229 
Internasjonalt:  230 
Har ukentlige møter med kampanjeutvalget i SAIH og planlegger Students at Risk kampanjen som skal ut i mars. 231 
Lærer mye om kampanjearbeid som jeg håper vi kan bruke i SP til en kampanje rundt ett av våre hp-punkter. 232 
Knytter masse verdifulle kontakter for internasjonalsierngsarbeidet til SP via den nære kontakten med SAIH. 233 
Planlegger et arrangement 26. oktober med SAIH om Akademisk frihet i Tyrkia. Kom på det! NSO, Knut Kjelstdli 234 
fra NTL og Morten Irigens fra HioA kommer. https://www.facebook.com/events/317766171914417/  Planlegger 235 
international students day 17. november med Sp HioA. Bruker mye tid på å arrangere en samling for 236 
internasjonalt ansvarlige i Norge. VI har 20 deltakere så langt! NSO finansierer. Dette har aldri blitt arrangert før 237 
og vi håper vi danner grunnlaget for et langvarig prosjekt.  238 
 239 
Handlingsplanspunkter:  240 
13. UiO må sørge for at det utarbeides miljørapporter for hvert enkelt fakultet: Har lest EAs miljørapport og 241 
brukt den som utgangspunkt for å lære mer om hva en miljørapport er. Hatt møter med Jens (GL) og Kristine 242 
(miljøansvarlig i SP) om hvorfor vi trenger miljørapporter på fakultetene. Saken har blitt tatt opp i SULF og 243 
utvalgslederne er interesserte men trenger mer info. Saken må opp i et dekanmøte. Vi må prøve å finne det 244 
fakultetet som er mest interessert i å jobbe med det og jobbe oss opp der ifra.  245 
 246 
15. UiO må opprette minst ett bachelorprogram undervist i sin helhet på engelsk: Tok opp saken på UiO Norden 247 
styremøte i København der jeg heldigvis var vara for Heidi Bang. Mange fakultetsledere der som mente det var 248 
sykt at vi ikke har engelske programmer på lavere nivå og at vi har 60 på masternivå. Stor interesse på styremøte. 249 
Tok opp saken på Students at Risk samlingenen til SAIH under Ole Petters innlegg. Han er gira. Vi skal ta opp saken 250 
på rektoratmøte 27.10. I tillegg har jeg skrevet innlegg i Khrono for noen uker tilbake om internasjonalisering 251 
hjemme og engelske bachelorgrader: http://khrono.no/debatt/vi-trenger-ikke-reise-ut-bli-internasjonale. SAIH 252 
Blindern kom 19.10 med en kronikk om tema i Universitas.  253 
 254 

https://www.facebook.com/events/317766171914417/
http://khrono.no/debatt/vi-trenger-ikke-reise-ut-bli-internasjonale
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16. Studentparlamentet skal jobbe for å reforhandle avtalen mellom SP og UiO om studentutvalgene for å sikre 255 
likere vilkår for studentmedvirkning ved fakultene: Dette er en høyt prioritert sak for oss som jeg tror vi kan få 256 
gjennomslag for! Har snakket en del med Knut (HFSU). Problemet går ut på: forskjellige ordninger for honnorar av 257 
studenutvalgsmedlemmer, mangel på administrative støttetjenester som sikrer kontinuitet til utvalget og 258 
manglende kanaler for innflytelse. SULF ønsker at ordningene skal gjøres likere på samtlige fakulteter samtidig 259 
som at man tar høyde for at studentutvalg er forskjellige sammensatt og av forskjellige størrelse.  Saken ble tatt 260 
opp på første rektoratmøte. Rektor mente gjeldende forhold var urettferdig og rektoratet spilte saken tilbake til 261 
oss. Vi skal samle informasjon om hvordan det er på samtlige studentutvalg samt komme med et forslag om 262 
hvordan vi ønsker det fikset.  263 
 264 
 265 
Orientering fra Kristine-Petrine Olthuis, universitetsstyret og miljøansvarlig 266 
 267 
Konferanseansvar: 268 
Gjesteforelesning om Vest Sahara 27. oktober. 269 
 270 
Miljøansvar: 271 
Som miljøansvarlig har jeg hatt møte i styringsgruppa for kildesortering hvor prosjektet går inn i en ny fase 272 
hvor vi skal jobbe med løsninger for avfallsreduksjon. Jeg har også hatt ansvaret for flere arrangementer: 273 
Åpningsmarkering av bysykkelstativene på campus, debatt på Kulturhuset: Grønn Revolusjon- Akademias 274 
plass i det grønne skiftet. Miljøkomitéen har hatt to møter. Se orientering fra Miljøkomitéen 275 
 276 
Handlingsplanspunkter: 277 
7. UiO skal aktivt jobbe for å få på plass en læringsmiljølov for studenter. 278 
Dette er et fokus også for NSO, jeg har derfor snakket med Amund i NSO AU om saken. NSO er i gang med å 279 
utrede saken.  Det er uklart hvordan man ser hvor seg å implementere et sterkere vern av studentenes 280 
læringsmiljø, og hva man ser for seg at lovverket burde omfatte. NSO ønsker at vi skal komme med innspill 281 
på hva som funker av læringsmiljø arbeid på UiO. De er også åpne for innspill på konkrete hull i dagens 282 
regelverk og eksempler på hvordan dette slår ut.   283 
 284 
10. UiO må forsterke og oppdatere sine etiske retningslinjer for fondsforvaltning og 285 
næringslivssamarbeid. UiO skal trekke seg ut av fossil energi og nye investeringer skal stimulere til grønn 286 
vekst og sosial likhet. Retningslinjene må gjøres lett tilgjengelig for studentene. 287 
På dette punktet samarbeider jeg med Fremtiden i Våre Hender (FiVH). Rektor har lovet å lage en strategi 288 
for oppdatering av etiske retningslinjer for fondsforvaltningen og muligheten for å trekke seg ut av fossil 289 
energi innen 2016. Vi etterspør strategien. 290 
 291 
11. UiO må lage en strategi for et grønnere universitet. 292 
Eiendomsavdelingen (EA) varsler at arbeidet med ny strategi for EA starter innen kort tid og at vi vil bli 293 
involvert i prosessen. Selv om EA’s virksomhet utgjør en betydelig del av virksomheten på UiO er det en 294 
rekke områder av betydning som ikke vil omfattes av denne strategien, fordi det ikke ligger innenfor EA’s 295 
arbeidsområde, f.eks. reduksjon i flyreiser. 296 
 297 
På Rektoratsmøte mandag 3. oktober løftet vi muligheten for en sentral miljøstrategi med ledelsen. 298 
Ledelsen var klart negativ til å lage en slik strategi. Negativiteten sett i sammenheng med at størsteparten 299 
av virksomheten man ønsker å styre gjennom en miljøstrategi kan antas å ligge på fakultetsnivå gjør at det 300 
videre arbeidet vil ha hovedfokus på å påvirke fakultetene.  Jeg kommer derfor til å samarbeide tett med 301 
Kristina som har hovedansvar for punktet om miljørapportering på fakultetsnivå.  302 
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 303 
12. UiO må fjerne alle parkeringsplasser på campus som ikke er høyst nødvendige og gjøre nåværende 304 
parkeringsplasser om til rekreasjonsområder eller studentboliger. 305 
Saken har vært diskutert i Miljøkomitéen. Jeg skal utrede muligheten for en søknadsbasert oblatsordning. 306 
Planlegger å ha hovedfokus på dette punktet på vårparten. 307 
 308 
 309 
Orientering fra Ingvild Leren Stensrud, Studie- og læringsmiljøansvarlig  310 
Orientering fra Studie og læringsmiljø Ingvild Leren Stensrud  311 
 312 
Studie og læringsmiljøansvarlig:  313 

- Studie og forskningskomiteen har siden sist gang hatt to møter hvor de har kommet frem til hva 314 
som skal være et hoved fokus i år  315 

- Jeg har vert på møte i utdanningskomiteen hvor rekrutteringsstrategi av akademiske ansatte var et 316 
hoved tema.  317 

- Videre har jeg blitt med i en arbeidsgruppe som skal jobbe med et seminar for undervisere ved UiO. 318 
Målet med seminaret er at undervisere skal lære av hverandre og få konkrete verktøy de kan bruke 319 
i sinn undervisning 320 

 321 
Likestilling: 322 

- Jeg har jobbet med kampanjen vi har kjørt mot et nasjonalt niqab forbud.  323 
 324 
Fritiden: 325 

- Jeg sto en kveld i baren under oktober fest. Det var kjempe bra!  326 
 327 
Handlingsplanspunkter:  328 
1. UiO må styrke tilretteleggingstilbudet for studenter, og det må opprettes et sentralt kompetansesenter 329 
rettet mot studenter og andre som jobber med tilrettelegging.  330 

-  Jeg har vert i kontakt med hun som forbereder gjennomgangen av tilretteleginstilbudet ved UiO og 331 
bet om et møte.  332 

- Jeg har begynt å lese noe litratur på området, men er fortsatt bare i startfasen  333 
- Jeg har avtalt med studie og forskningskomiteen om at vi skal samarbeidet om å utvikle mere 334 

utdypende politikk på området  335 
 336 

2. UiO må sørge for automatisk individuell begrunnelse på eksamen, som fremmer læring, for alle studenter 337 
ved UiO. 338 

-  Det største gjennomslaget jeg har hatt på dette området er at jeg har fått til en innledning om 339 
automatisk begrunnelse på et av utdanningskomiteens seminarer. Forhåpentligvis er det mange 340 
underviser som vil delta på dette.   341 

     - Jeg har lest meg opp på hvilke erfaringer det finnes på UiO med automatisk begrunnelse.  342 
     - Studie og forskningskomiteen er interessert i å kjøre en kampanje på temaet. Det å få i gang den er 343 

neste steg for dette handplingsplanspunktet  344 
 345 
14. UiO må styrke og følge opp sin rekrutteringsstrategi for å sikre bred og balansert rekruttering til alle 346 
studier ved UiO. 347 
      - Jeg her undersøkt hvilke rekrutteringsstrategier som eksisterer ved UiO og når de eventuelt skal 348 

opp til evaluering  349 
  350 
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           351 
 352 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 353 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 354 
 355 
SAKSNUMMER: SP 057/16-17 356 
SAKSTITTEL:  Orienteringer fra komitéene 357 
 358 
ORIENTERING FRA KOMITÉENE 359 
 360 
Orientering fra studie- og forskningskomiteen i studentparlamentet 361 
 362 
Studie- og forskningskomiteen i Studentparlamentet (SFK) består i perioden 2016/2017 av Ingvild Leren Stensrud , 363 
som er komitéens leder, Vebjørn Andersson, Kristine Berg Heggelund, Markus Leira Asprusten, Marcus Pettersen 364 
Irgens og Marius Frans Linus Hillestad. Tillegg består komitéen av studentrepresentantene i Universitetets 365 
utdanningskomité, Ruben Haugland og Mirela Cacan.  366 
 367 
Studie- og forskningskomitéen skal i bistå forskningsansvarlig og Studie - og læringsmiljøansvarlig i deres arbeid 368 
med oppgaver de er pålagt av studentparlamentet. I tillegg skal de ta initiativ til, utarbeide og fremme saker om 369 
utdanningskvalitet, forskning og læringsmiljø til studentparlamentet. Når kometen utarbeider politikk skal de ta 370 
utgangspunkt i studentpolitisk plattform, men står fritt til å ta opp andre relevante saker som ikke er nevnt i 371 
studentpolitisk plattform  372 
 373 
I år har komitéen valgt å fokusere spesielt på automatisk begrunnelse på eksammen der de vil samarbeid med en 374 
eventuell promoteringskomet om en kampanje. Komitéen ønsker også å jobbe med at flere underviseren 375 
benytter podcast, en revidering av studieporteføljen og utvikling politikk om tilrettelegging som vil bli lagt frem for 376 
studentparlamentet til våren.  377 
 378 
Komitéen har også prioritert og delta på NOKUTS konferanse om høyere utdanning 1 til 2 november.  379 
 380 
 381 
Orientering fra internasjonal komité 382 
 383 
Internasjonal komité ønsker å være en åpen komité som inviterer ESN (Erasmus Student Network) UiO og ISU 384 
(International Students Union) UiO på møter for å diskutere internasjonal politikk. Øystein Buraas i IK har blitt 385 
internkonstituert som ESN og ISU-ansvarlig.  Komitéen sender referater fra møtene til begge foreningene.  386 
 387 
Komitéen ønsker å øke kompetansen sin om mangfoldsarbeid i høyere utdanning og ønsker å få mer kunnskap 388 
om minoritetsstudenter på UiO.  389 
 390 
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Komitéen er i ferd med å utrede muligheten for å opprette en pris i SP om inkludering av internasjonale 391 
studenter, eller en generell inkluderingspris.  392 
 393 
Komitéen har hatt labert oppmøte i det siste og derfor har ikke kunnet være så aktiv.  394 
 395 
 396 
Orientering fra miljøkomitéen 397 
 398 
Miljøkomitéen har hatt to møter siden sist, 22.09 og 19.10. På møtene har vi blant annen diskutert 399 
operasjonalisering av miljøpunktene i handlingsplanen.  400 
 401 
28. september arrangerte miljøkomitéen og Kristine debatten «Grønn revolusjon- Akademias plass i det 402 
grønne skiftet» på Kulturhuset. Det var godt oppmøte og spennende debatter. Arrangementet fikk også 403 
pressedekning i Universitas. 404 
 405 
Jonas og Kristine hadde et kildesorteringsstunt hvor vi fikk hjelp av Kristina til å filme. Stuntet skal resultere 406 
i en videosnutt på sosiale medier.    407 



Page 14 of 26 
 

 
 
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) 
 

 408 
 409 
 410 
 411 
 412 
 413 
 414 

 415 
           416 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 417 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 418 
 419 
SAKSNUMMER: SP 058/16-17 420 
SAKSTITTEL:  Ettergodkjenninger av oppnevninger 421 
SAKSANSVARLIG:       Kristine Olthuis  422 
 423 
Forkortelser: 424 
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus  425 
 426 
ETTERGODKJENNINGER AV OPPNEVNINGER 427 
 428 
På forespørsel fra listene har vi oppnevnt åtte nye representanter til Velferdstinget  429 

- Peter Linge Hessen (SD) 430 
- Sara Danielsen Virtanen (SD) 431 
- Tobias Drevland Lund (VA) 432 
- Kristine-Petrine Olthuis (VA) 433 
- Synnøve Kronen Snyen (VA) 434 

 435 
Studentrepresentant til Styret til Osloforskning  436 

- Oppnevnes Vebjørn Andersson 437 
 438 
Arbeidsgruppe for forslag til (nye) eksterne styremedlemmer 439 

- Oppnevnes Heidi Bang 440 
 441 
Søkerkomitéen for rektor/prorektor valget 442 

- Julie Sørli Paus-Knudsen 443 
 444 
Tildelingskomitéen for UiOs aktivitetsmidler 445 

- Kristine-Petrine Olthuis 446 
 447 
Forslag til vedtak: 448 
Arbeidsutvalget innstiller oppnevningene vedtatt.  449 
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 450 
 451 
 452 
 453 
 454 
 455 
 456 

           457 
 458 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 459 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 460 
 461 
SAKSNUMMER: SP 063/16-17 462 
SAKSTITTEL:  Studentparlamentets rolle i Velferdstinget 463 
SAKSANSVARLIG:       Hans Christian Paulsen 464 
 465 
Forkortelser: 466 
SP: Studentparlamentet ved UiO 467 
SIO Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (før 2005 Studentsamskipnaden i  Oslo) 468 
NSO: Norsk Studentorganisasjon 469 
UiO: Universitetet i Oslo 470 
 471 
STUDENTPARLAMENTETS ROLLE I VELFERDSTINGET 472 
 473 
Bakgrunn 474 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo og Velferdstinget i Oslo og Akershus har eksistert som 475 
parallelle organisasjoner i 11 år, og vi mener det er hensiktsmessig at vi diskuterer hvordan vi ønsker at det 476 
organisatoriske og politiske forholdet mellom organisasjonene skal være. Hvis det er ønske fra 477 
Studentparlamentet om det vil vi komme tilbake med eventuelle vedtakssaker som oppfølging til 478 
diskusjonen.  479 
 480 
Hensikten med dette sakspapiret er å legge grunnlaget for en god diskusjon om vår rolle som organisasjon i 481 
forhold til Velferdstinget. 482 
 483 
Studentparlamentet ved UiO er største medlemslag i Velferdstinget i Oslo og Akershus, og har dermed et 484 
ansvar for at vår representasjon i velferdstinget er så god som overhodet mulig, og at vi jobber på en 485 
politisk hensiktsmessig måte. Studentparlamentet ved UiO jobber først og fremst med saker som angår 486 
studentene på UiO, mens Velferdstinget jobber med studentvelferden til Studentene i Oslo og Akershus. 487 
Det betyr at Studentparlamentet har ansvaret for å jobbe for hvordan du har det som student mens du er 488 
på UiO, mens Velferdstinget har ansvaret for å jobbe for hvordan du har det mens du ikke er på UiO.  489 
 490 
Under følger en kort historisk bakgrunn for Studentparlamentet ved UiO, Velferdstinget i Oslo og Akershus, 491 
for å gi en bakgrunn for organiseringen mellom Velferdstinget og Studentparlamentet. Deretter har vi 492 
kommet med noen tanker om det organisatoriske og politiske forholdet mellom organisasjonene. Målet 493 
med denne saken er uansett å høre deres tanker om de spørsmålene vi stiller i slutten av sakspapiret, og 494 
andre ting dere eventuelt har lyst til å ta opp.  495 
  496 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 497 
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Studentparlamentet i Oslo ble opprettet i 1994 etter en sammenslåing av studentdemokratiene ved UiO, 498 
samt studentdemokratiene ved resten av Oslos utdanningsinstitusjoner. Organisasjonen hadde fram til 499 
2005 ansvar for å jobbe opp mot utdanningsinstitusjonene og SIO, og hadde en velferdsansvarlig i et 500 
arbeidsutvalg bestående av seks medlemmer. Etter at Velferdstinget i Oslo (Velferdstinget i Oslo og 501 
Akershus fra 2011) ble opprettet i 2004 endret Studentparlamentet i Oslo navn til Studentparlamentet ved 502 
Universitetet i Oslo, og har siden da primært overlatt ansvaret for velferdspolitikk til Velferdstinget.  503 
 504 
Velferdstinget i Oslo og Akershus 505 
Velferdstinget i Oslo ble opprettet i 2004 som følge av BI sin inntreden i SIO, og man så behovet for å 506 
opprette et eget organ som skulle arbeide med velferdspolitikk på tvers av utdanningsinstitusjonene.  I 507 
2011 ble Velferdstinget i Oslo og Akershus opprettet som følge av at Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo- 508 
og Akerhushøgskolenes studentsamskipnad slo seg sammen 1. januar 2011. Sammenslåingen var en følge 509 
av at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte. Velferdstinget har siden 2011 fungert som en 510 
interesseorganisasjon for Oslo og Akershus sine ca. 64 000 studenter, og jobber opp mot SIO, Oslo 511 
kommune og Stortinget for å påvirke studentvelferden til studentene i Oslo og Akershus. 512 
 513 
Organisasjon 514 
Vi mener at spesielt to punkter er interessante når det kommer til Studentparlamentets rolle i 515 
Velferdstinget:  516 
 517 
1. Bør vi koordinere delegasjonen på samme måte som til NSOs landsmøte, med andre ord spille en 518 

koordinerende rolle for delegasjonen inn mot Velferdstingets møter? Det har etablert seg en kultur for 519 
at arbeidsutvalget til Studentparlamentet skal ha en passiv rolle i vår delegasjon til Velferdstinget. Vi er 520 
av den oppfatning at UiO studentenes interesser best ivaretatt hvis vi koordinerer oss som delegasjon 521 
og snakker åpent sammen på tvers av lister.  522 

 523 
2. Vi lurer på om det er hensiktsmessig at representantene til Velferdstinget oppnevnes istedenfor at de 524 

velges direkte? Hos Velferdstingene i Bergen og Agder er vervet i Velferdstinget et følgeverv av 525 
studentparlamentsvervet. Det vil si at man fyller plassene i Velferdstinget med de som velges til 526 
Studentparlamentet. I vårt tilfelle ville de 15 første som ble valgt inn i Studentparlamentet blitt valgt til 527 
Velferdstinget, og resten av representantene blitt vararepresentanter. Arbeidsmengden på 528 
representantene økes, men vi tror at det kan være positive sider med en slik organisering. Blant annet 529 
vil representantene i større grad vil ha mulighet til å se velferdspolitikk og kunnskapspoltikk i 530 
sammenheng, noe som er spesielt nyttig opp mot NSOs landsmøte.  531 

 532 
Politikk 533 
Opprettelsen av Norsk Studentorganisasjon i 2010 har gjort det naturlig at vi støtter deres budskap i 534 
nasjonale sammenhenger. Dette kan være utfordrende i forhold til at vi samtidig er medlemslag i 535 
Velferdstinget i Oslo og Akershus. For eksempel har Studentparlamentet vedtatt i vårt øverste dokument 536 
for inneværende periode, Studentpolitisk plattform, at vi støtter NSOs statsbudsjettkrav om 3000 nye 537 
studentboliger og studiestøtte tilsvarende 1,5G over 11 måneder. NSOs statsbudsjettkrav er motstridende 538 
med Velferdstingets krav om bygging av 4000 nye studentboliger. Studentparlamentet har også et eget 539 
kapittel om velferdspolitikk i Studentpolitisk plattform, noe som gjør at vi har politisk dekning til å ta del i 540 
noen Velferdspolitiske debatter.   541 
 542 
 543 
 544 
Punkter til diskusjon: 545 
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- Bør vi ta noen organisatoriske grep for å styrke SP-UiOs VT delegasjon? 546 
- Bør vi fortsette med å oppnevne representanter til Velferdstinget, eller se på muligheten for at de 547 

velges? 548 
- Hvordan bør Studentparlamentet forholde seg til velferdspolitikk som Studentparlamentet har 549 

vedtatt?  550 
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 551 
 552 
 553 
 554 
 555 
 556 
 557 

          558 
 559 
TIL:  Studentparlamentet  ved Universitetet i Oslo 560 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 561 
 562 
SAKSNUMMER: SP 060/16-17 563 
SAKSTITTEL: Oppnevninger av representanter til velferdstinget   564 
SAKSANSVARLIG:       Ingvild Leren Stensrud 565 
 566 
Forkortelser 567 
VT: Velferdstinget i Oslo og Akershus 568 
 569 
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL VELFERDSTINGET 570 
Studentparlamentet ved UiO skal oppnevne 15 representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) i 571 
2016. I tillegg skal det velges inntil tre ganger så mange vararepresentanter som representanter. 572 
 573 
I vedtektene til VT står det at (§ 2-1)Velferdstingets representanter velges av det høyeste studentorganet 574 
ved hver av utdanningsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Representantene 575 
skal være valgt senest  15. november.  Vedtektene spesifiser at utdanningsinstitusjonen selv velger valgmåte 576 
for representantene og at det skal velges inntil tre ganger så mange vararepresentanter som 577 
representanter. Velferdstingets valgperiode løper fra 1.januar til 31.desember. 578 
 579 
Arbeidsutvalget foreslår at man i år som tidligere år benytter valgoppgjøret fra årets Studentvalg som 580 
utgangspunkt for fordelingen av antall representanter til hver liste. Det blir da tatt utgangspunkt i de 15 581 
første representantene i valgoppgjøret, antall representanter hver liste har blant disse 15 danner 582 
grunnlaget for hvor mange representanter hver liste får i VT. I prinsippet er dette det samme som å fordele 583 
etter valgoppslutning, og det sikrer at representantene er fordelt i tråd med UiOs valgreglement. 584 
 585 
Benyttes valgoppgjøret fra årets studentvalg blir fordelingen av representanter i VT 2017 som følger: 586 
Liste Representanter Vararepresentanter 
Realistlista (RL) 3 9 
Venstrealliansen (VA) 2 6 
Sosialdemokratene (SD) 2 6 
Grønn Liste (GL) 2 6 
Liberal liste (LB) 2 6 
HF-lista 1 3 
Samfunnsviterlista (SVL) 1 3 
Internasjonalista (IL) 1 3 
Blå Liste(BL) 1 3 
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Vi ber om at forslag til VT-representanter meldes inn skriftlig så fort som mulig og helst innen 26. oktober 587 
via dette skjema: https://goo.gl/forms/OnXesWV790j89jtj1  588 
 589 
- VTs vedtekter: http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2012/05/Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-590 
og-Akershus-revidert-mai-2016.pdf  591 
- UiOs valgreglement: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html  592 
 593 
Forslag til vedtak: 594 
 Studentparlamentet oppnevner representanter og vararepresentanter som fremmes under møtet fordelt 595 
etter valgoppgjøret for Studentparlamentet våren 2016. 596 
  597 

https://goo.gl/forms/OnXesWV790j89jtj1
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2012/05/Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-mai-2016.pdf
http://www.studentvelferd.no/dokumenter/2012/05/Vedtekter-for-Velferdstinget-i-Oslo-og-Akershus-revidert-mai-2016.pdf
http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html
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 598 
 599 
 600 
 601 
 602 
 603 
 604 

 605 
           606 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 607 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 608 
 609 
SAKSNUMMER: SP 061/16-17 610 
SAKSTITTEL:  Opprettelse av ad hoc promoteringskomité 611 
SAKSANSVARLIG:       Kristina Muñoz Ledo Klakegg 612 
 613 
OPPRETTELSE AV AD HOC1 PROMOTERINGSKOMITÉ 614 
 615 
Bakgrunn for saken 616 
Vi trenger flere kreative og strategiske hoder som kan bistå arbeidsutvalget i å tenke nytt om hvordan vi skal 617 
promotere studentparlamentet.  Komitéarbeidet vil innebære en blanding av planleggingsarbeid i tillegg til at det 618 
forventes at man også bistår i selve promoteringen (stå på stand, henge opp plakater osv). Mulighetene for hva vi 619 
kan gjøre er mange. VI kan for eksempel: lage dassaviser, planlegge stunts, arrangementer og kampanjer.  620 
Forvent kompetanseheving, kreativitet, ansvar og fun times.  621 
 622 
I forslag til vedtak står det at komitéen skal bestå av en ekstern medlem. Formålet med å ha en ekstern er å ha et 623 
utenforstående perspektiv på hvordan promotere SP. I teorien kan de tre resterende medlemmene i komitéen 624 
være hvem som helst så lenge de er studenter ved UiO.  625 
 626 
Siden promoteringskomitéen ikke er vedteksfestet må det lages et mandat for komiteen. Jeg har brukt det som 627 
står om komitéer i vedtektene.  628 
 629 
 630 
Forslag til vedtak: 631 
Studentparlamentet oppretter en promoteringskomité. Promoteringskomitéen skal bestå av fire medlemmer i 632 
tillegg til leder, der én medlem er forbeholdt en ekstern. Det eksterne medlemmet skal ikke være tilknyttet en 633 
liste eller studentutvalg. Det skal etterstrebes bred politisk sammensetning og kjønnsbalanse. Leder for  634 
promoteringskomitéen er kommunikasjonsansvarlig i arbeidsutvalget. Valgansvarlig2 i arbeidsutvalget skal delta i 635 
komitéarbeidet der det er hennsiktmessig. Det skal velges fire varaer til komitéen.  636 
 637 
Promoteringskomitéen har det følgende mandatet: 638 

                                                 
1 Ad hoc: Det skjedde en glipp i forrige periode. Komitéen var nyopprettet som en ad hoc komité, et prøveprosjekt, 
men ble ikke inkludert i vedtektene da den tid kom. Dermed er komitéen fortsatt ad hoc, som på latin betyr «for et 
spesifikt formål». Planen er å foreslå komitéen som vedtektsfestet da vi skal revidere vedtektene.  
 
2 Valgansvarlig: et internkonstituert verv  i arbeidsutvalget. For gjeldende periode er valgansvarlig Hans Christian 
Paulsen. 
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Formål 639 
Komiteen er en diskusjonsarena for Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale saker. Komiteene kan være 640 
saksforberedende til Studentparlamentet, brukes som formøter til Universitetets komiteer, og står ellers fritt til å 641 
påta seg arbeidsoppgaver. 642 
 643 
Komiteenes plikter 644 
Komiteene plikter å arkivere dokumenter av interesse for fremtidige tillitsvalgte. 645 
Komiteene forutsettes å avlaste Studentparlamentets Arbeidsutvalg med oppgaver Arbeidsutvalget er 646 
pålagt å utføre av Studentparlamentet, på oppfordring fra Arbeidsutvalget.  647 
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 648 
 649 
 650 
 651 
 652 
 653 
 654 

        655 
 656 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 657 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 658 
 659 
SAKSNUMMER: SP 062/16-17 660 
SAKSTITTEL:  Valg til Ad hoc promoteringskomité 661 
SAKSANSVARLIG:       Kristina Muñoz Ledo Klakegg 662 
 663 
VALG TIL AD HOC PROMOTERINGSKOMITÉ 664 
 665 
Forslag til vedtak: 666 
Det velges fire medlemmer til promoteringskomitéen der en plass er forbehold en ekstern representant. 667 
Det velges fire vara-medlemmer til komitéen.  668 
   669 

  670 
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 671 
 672 
 673 
 674 
 675 
 676 
 677 

 678 
           679 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 680 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 681 
 682 
SAKSNUMMER: SP 063/16-17 683 
SAKSTITTEL:  Innkomne resolusjoner 684 
SAKSANSVARLIG:       Arbeidsutvalget 685 

 
INNKOMNE RESOLUSJONER 686 
 687 
RESOLUSJON 1 688 
 689 
Fra: Miljøkomitéen 690 
 691 
MILJØRAPPORTEN ER EN SKUFFELSE 692 
 693 
Bakgrunn 694 
Eiendomsavdelingen ved UiO er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets 695 
bygninger, tekniske anlegg og utearealer.  696 
 697 
Eiendomsavdelingen har siden 2013 hatt en miljøstrategi 3. Strategien har langsiktige mål frem mot 2020, og 698 
delmål for perioden 2013-2016. Miljøstrategien fokuserer særlig på tre miljøaspekter:  699 

- Redusere energiforbruk pr. kvm. med minst 10 % 4 innen 2016. 700 
- Redusere klimagassutslippene med 10 % 5 innen 2016.  701 
- Øke kildesorteringsgraden til 50 % 6 innen 2016. 702 

 703 
Miljørapporten viser at vi kun har nådd målet om økt kildesorteringsgrad. På de andre punktene skårer UiO i dag 704 
dårligere enn vi gjorde i 2012.  705 
 706 
Forslag til vedtak: 707 
Eiendomsavdelingens miljørapport for 2015 er klar. Universitetet er langt fra å nå de målene som er satt i 708 
miljøstrategien. Strategien inneholder mer enn gjennomførbare mål. Studentparlamentet er derfor særlig 709 
skuffet over den manglende måloppnåelsen.  710 
 711 

                                                 
3 http://www.uio.no/om/strategi/miljo/eiendom/miljostrategi/ 
4 Med 2012 som referanseverdi. I 2012 var forbruk pr. kvm. 243 kWh/kvm. 
5 Med 2012 som referanseverdi. I 2012 var klimagassutslippene 4568 tonn. 
6 Me 2012 som referanseverdi. I 2012 var kildesorteringsgraden 32,0 %. 
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Som universitet har vi et særlig samfunnsansvar. UiO må gå foran og vise at universitetet tar 712 
klimaendringene på alvor og at man må handle lokalt.  713 
 714 
Studentparlamentet krever at miljørapporten følges opp med konkrete tiltak for å sikre at vi ikke står i den 715 
samme pinlige situasjonen i 2020. Vi etterlyser også en miljøstrategi for universitetet som helhet. 716 
 717 
 718 
 719 
RESOLUSJON 2 720 
 721 
Fra: Arbeidsutvalget 722 
 723 
STUDIESTØTTEN SKAL SIKRE LIK RETT TIL UTDANNING 724 
 725 
For å realisere de høye ambisjoner om kunnskapssamfunnet må vi tørre å investere i kunnskap. Regjeringen 726 
kan ikke sende regningen til studentene.  727 
 728 
I forslag til statsbudsjett gir regjeringen en opptrapping til 11 månedersstudiestøtte. Samtidig tar de 729 
reisestipendet og øker studielånsrenta. Sluttresultatet blir 171,8 millioner kroner mindre til studentene7.  730 
 731 
I dag har studentbevegelsen mye politikk på hva vi ønsker å endre, men mangler politikk på hva vi ønsker å 732 
bevare. Hvis regjering fortsetter med denne gi- og tapolitikken, må vi som studentbevegelse ta et tydelig 733 
standspunkt på hva vi ønsker å slå ring om.   734 
 735 
Statens Lånekasse ble opprettet for å sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, kjønn og 736 
sosioøkonomisk bakgrunn. Når man innskrenker og kutter i disse støtteordningene truer man mangfoldet 737 
og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning.  738 
 739 
Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer i det brede 740 
spekteret av støtteordninger. Som studentbeveglese kan vi ikke slå oss til ro med at politikerne setter de 741 
viktige støtteordningene opp mot hverandre. Hvis ambisjonen om kunnskapssamfunnet skal nås, må mer 742 
midler legges på bordet. 743 
 744 
Studentparlamentet ved UiO mener at: 745 
 746 

• Statens Lånekasse skal sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, kjønn og 747 
sosioøkonomisk bakgrunn. 748 

• Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer i det 749 
brede spekteret av støtteordninger 750 

• En hevning av lån- og stipend skal ikke finansieres gjennom en omfordeling av eksisterende 751 
støtteordning, men heller som en generell økning av bevilgningen til utdanningsstøtte. 752 

 753 
Forslag til vedtak 754 

 755 
Resolusjonen vedtas med de endringene som måtte komme frem av møtet.   756 

                                                 
7 http://khrono.no/2016/10/tar-fra-studenter-finansiere-11-maneders-studiestotte 
 

http://khrono.no/2016/10/tar-fra-studenter-finansiere-11-maneders-studiestotte
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 757 

 758 
 759 
 760 
 761 
 762 
 763 
 764 

 765 
          766 
TIL:  Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 767 
FRA:  Studentparlamentets arbeidsutvalg 2016/17 768 
 769 
SAKSNUMMER: SP 064/16-17 770 
SAKSTITTEL:  Hvordan øke studieprogresjonen ved UiO?  771 
SAKSANSVARLIG:       Studie- og forskningskomitéen   772 
 773 
HVORDAN ØKE STUDIEPROGRESJON VED UIO? 774 
 775 
Studentene ved Universitetet i Oslo er de studentene som på landsbasis avlegger færrest studiepoeng. Med 776 
normert studieprogresjon skal en student fullføre 60 studiepoeng i året. Ved UiO ble det i 2015 i 777 
gjennomsnitt avlagt 44,1 studiepoeng. Studentene fullfører også i mindre grad enn landsgjennomsnittet på 778 
normert tid. Kun 29,8 % av bachelor studentene ved UiO blir ferdig med bachelorgraden på normert tid. 779 
Dette er 10 %-poeng under landsgjennomsnittet for universitetene [1]. 780 
 781 
Den lave studieprogresjonen er en utfordring fordi universitetet mister potensielle inntekter. Beregninger 782 
viser at bare en 10 % økning i studieprogresjon vil gi UiO en inntektsøkning på 60 millioner kroner. Dette er 783 
penger som kan investeres i kjerneoppgavene våre; utdanning, forskning, innovasjon og formidling.  784 
 785 
Det kan være mange grunner til at en student ikke avlegger de planlagte studiepoengene.  Det kan både 786 
være knyttet til faglig, men også psykososiale utfordringer. Man kan grovt dele det inn i ufrivillig, og frivillig 787 
frafall, hvor ufrivillig frafall er de som slutter helt i høyere utdanning, mens frivillig er de som bytter studie 788 
eller institusjon. Tall fra 2005 viste at en fjerdedel av frafallet ved UiO regnes som ufrivillig frafall. [2].  789 
 790 
Dette er en kompleks utfordring og et område ledelsen har gitt uttrykk for at de ønsker å jobbe med. Det 791 
derfor viktig at vi som studenter kommer med gode innspill i prosessen og nyanserer enkle utspill som 792 
“studentene er late” og “det må stilles større krav til studenten”. 793 
 794 

Punkter til diskusjon: 795 
• Hvordan spiller undervisningskvalitet og veiledning inn på studieprogresjon? 796 
• Hvordan kan studenter og ansatte sammen bidra til å øke studieprogresjonen? 797 
• Hvilke tiltak kan øke studieprogresjonen? 798 

 799 
Studie og forskningskomiteen har diskutert to mulige tiltak: 800 

• Å styrke informasjonen nye søkere får om de ulike studiene ved UiO slik at færre velger feil og faller 801 
fra 802 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1yBQHKAhkVKuAWWmYIdQUu0NMoUIzefgaKaHX8fd_c8A/edit#_ftn2
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• Øke antall plasser ved ulike årsstudium slik at flere studenter kan ”teste ut” et studie. Da unngår 803 
man at studenter som ikke er helt sikre søker seg inn på bachelor og ikke fullfører. 804 

 805 
[1] Tallene er hentet fra tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016 806 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-807 
2016/id2498657/?q=tilstandsrapporten  808 
 809 
[2] Tallene er hentet fra; Tiltak mot frafall ved det humanistiske fakultetet, Universitetet i Oslo 810 
https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/273842/1/NIFUrapport2014-47.pdf 811 
 812 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1yBQHKAhkVKuAWWmYIdQUu0NMoUIzefgaKaHX8fd_c8A/edit#_ftnref1
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb876/vedlegg-%20%20%20endelig.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb876/vedlegg-%20%20%20endelig.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/?q=tilstandsrapporten
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilstandsrapport-for-hoyere-utdanning-2016/id2498657/?q=tilstandsrapporten
https://www.regjeringen.no/contentassets/ff233dff1b2a48359ee92c7e1b4eb876/vedlegg-%20%20%20endelig.pdf
https://docs.google.com/document/u/0/d/1yBQHKAhkVKuAWWmYIdQUu0NMoUIzefgaKaHX8fd_c8A/edit#_ftnref2
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/273842/1/NIFUrapport2014-47.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/273842/1/NIFUrapport2014-47.pdf
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