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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

    

 

2. INNKALLING TIL MØTE 02/18-19 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         

Tid: Fredag 07.09.2018, kl 11:00 – Søndag 09.09.2018, kl 15:00.  

Sted: Renskaug Vertsgård 

 

 

Dag   SAKNR. SAKSTITTEL      SAKSTYPE 

 

 

Fredag 

 

SAK 

045/18-19 

 

 

Valg av møteledelse og referent  

 

 

Vedtak 

 046/18-19 Godkjenning av innkalling Vedtak 

 047/18-19 Godkjenning av dagsorden Vedtak 

 048/18-19 Godkjenning av referater Vedtak 

 049/18-19 

050/18-19 

051/18-19 

052/18-19 

Godkjenning av valgprotokoller 

Valg av tellekorps 

Ettergodkjenning av oppnevninger 

Orienteringer 

Vedtak 

Vedtak 

Vedtak 

Orientering 

 053/18-19 

054/18-19 

Mandat for redaksjonskomitéer 

Valg av redaksjonskomitéer 

Vedtak 

Vedtak 

 055/18-19 Studentpolitisk plattform  Debatt 

 

Lørdag 055/18-19 

056/18-19 

Studentpolitisk plattform  

Handlingsplan  

Vedtak 

Debatt 

 

Søndag 

 

057/18-19 

058/18-19 

056/18-19 

059/18-19 

 

Revidert budsjett 2018 

Regnskap 2017 

Handlingsplan  

Generaldebatt 

 

 

Vedtak 

Vedtak 

Vedtak 

Diskusjon 

 

 

Husk at det er bindene påmelding til Handlingsplanseminaret. Dersom du er forhindret til å møte, 

må du ta kontakt med Studentparlamentet snarest mulig. Ring Line på tlf. 22 85 70 44 eller send e-

post til line.willersrud@sp.uio.no 

    

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Susann Andora Biseth-Michelsen 

Leder i Studentparlamentet ved UiO  

mailto:line.willersrud@sp.uio.no
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SAK  INNHOLD 1 

  2 

045/18-19 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

   4 

046/18-19 GODKJENNING AV INNKALLING  5 

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 6 

      7 

047/18-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN 8 

 9 

048/18-19 GODKJENNING AV REFERAT 10 

  Referat SP-møte nr. 1. 18/19 11 

 12 

  Referatet finner du på:  13 

  https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2018-19/referater/ 14 

       15 

049/18-19 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 16 

  For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må 17 

valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på 18 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 19 

 20 

050/18-19 VALG AV TELLEKORPS 21 

  22 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2018-19/referater/


4 
 

SAKSNUMMER:   051/18-19 23 

SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 

      SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 24 

 25 

Mellom SP-møte nr. 1 og nr. 2 har det blitt gjort følgende oppnevninger av arbeidsutvalget:  26 

 27 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 28 

 29 

På forespørsel fra listene har vi oppnevnt følgende nye representanter til Velferdstinget: 30 

 31 

Faste representanter: 32 

Blå liste:  33 

- Henrik Bjørndalen (tar over for Jon Eskil Ramsrud) 34 

-  35 

Grønn liste:  36 

- Charlotte Borgen (tar over for Signe Bakke Johannessen)  37 

 38 

Realistlista:  39 

- Johannes Vincent Meo (tar over for Kari Anne Andersen) 40 

- Hanne Ødegaard Notø (tar over for Kristine Ladegård) 41 

 42 

Vararepresentanter: 43 

A-lista:  44 

- Eva Strømme Moshuus 45 

- Peter Linge Hessen 46 

 47 

Gjestelista:  48 

- Synthia Zaman 49 

 50 

Venstrealliansen: 51 

- Ingrid Uleberg 52 

 53 

Arbeidsutvalget innstiller på at oppnevningene ettergodkjennes. 54 

 55 

Forslag til vedtak: 56 

Oppnevningene godkjennes. 57 

58 
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SAKSNUMMER:   052/18-19 59 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

      SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

 

ORIENTERINGER 60 

 61 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 62 

 63 

Arbeidsutvalget tiltrådte 1. juli, utenom leder som tiltrådte 15. juli. Før den tid hadde en del av oss brukt 64 

tid på representasjon og møter med relevante aktører. Vi hadde overlapp med avtroppende AU frem til 65 

15. juli.  66 

 67 

Frem til semesterstart fokuserte vi mye på å jobbe med arbeidsdynamikk, arbeidsmetoder og 68 

forventningsavklaringer. Hver tirsdag har vi AU-møter, referatet fra alle møtene kan finnes på 69 

Studentparlamentets nettsider. Det har også gått mye tid til å lese seg opp på relevant informasjon til 70 

våre respektive ansvarsområder. Vi har internkonstituert oss slik:  71 

Susann: NSO-ansvarlig og semesterstartansvarlig 72 

Ingrid: Likestillingsansvarlig og valgansvarlig 73 

Synthia: Internasjonalt ansvarlig og FUS-ansvarlig (fakultets- og universitetsstyrenettverk) 74 

Peter: Studentutvalgslederforum (SULF)-ansvarlig og internasjonalt delsansvarlig  75 

Andreas: Økonomiansvarlig, miljøansvarlig og velferdsansvarlig 76 

 77 

Vi hadde kick-off for alle fadderne på plenen foran Eika fredagen før semesterstart. Gro Mo, 78 

Faddersjefssekreteriatet og Susann holdt korte hilsningstaler fra balkongen. UiO stilte med grillmat som 79 

faddersjefsnettverket og arbeidsutvalget grillet og delte ut til fadderne. De tre første dagene av 80 

semesterstartsuken delte arbeidsutvalget ut vafler til alle som likte Facebook-siden vår. Vi fikk også 81 

snakket mye med nye og gamle studenter. Loungen gikk veldig bra, og ble flittig brukt. Torsdagen 82 

arrangerte studentparlamentet fargeløp i forbindelse med Blindern games i Fysikkbakken. I år gikk vi 83 

ikke for Pub, men hadde servering av grillmat, vi syns dette var vellykket. Tusen takk til de som stilte opp!  84 

 85 

Media og synlighet  86 

Arbeidsutvalget (AU) har vært svært synlig i media i sommer om ulike saker, spesielt under debatten om 87 

kvotering av gutter inn på psykologistudiet. Leder har deltatt i debatter, vært på forsiden på DN og vært 88 

på i flere andre medier, inkludert studentmedier.  89 

 90 

Når opptakstallene til høyere utdanning kom var vi tidlig ute og kritiserte Kunnskapsdepartementet for å 91 

dra i bremsene for kvotering av menn på psykologi. UiO og UiB søkte i 2017 om kvotering av 30 prosent 92 

menn inn på psykologi, men fikk avslag. Debatten handlet om både universitetenes autonomi og at vi 93 

trenger å utdanne flere mannlige psykologer for å svare på samfunnets behov. Statsråd for høyere 94 

utdanning og forskning, Iselin Nybø, mente at 23 prosent menn på psykologi opptak høst var bra nok, 95 

selv om dette i realiteten tilsa at dersom 4 gutter sluttet ville UiO være under det som stortinget 96 

definerer som kritisk ubalanse (20 prosent). Nybø har sener vært ute og sagt at de vil ha dialog med 97 

universitetene om nye løsninger for opptak til psykologi allerede fra 2019.  Sakene ble omtalt i Khrono to 98 

ganger, her og her, og i Østlands-Posten 99 

 100 

https://khrono.no/iselin-nybo-kjonnsbalanse-kvotering/nybo-vil-ha-dialog-om-nye-losninger-for-opptak-til-psykologi-allerede-fra-2019/232682
https://khrono.no/nybo-spuio-uio/kritiserer-nybo-for-kvoteringsnekt/230641
https://www.op.no/jobb/politikk/utdanning/na-har-dette-yrket-blitt-veldig-populart-igjen/s/5-36-616645
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Det har også vært andre saker i media der leder har uttalt seg på vegne av AU. Dagen Næringsliv skrev 101 

en sak om at antall studenter som blir tatt for fusk på eksamen har økt. Her mener vi at universitetet må 102 

ta grep, ved å innføre vurderinger underveis, og ta mer ansvar for at studenter ikke blir satt i en presset 103 

situasjon. 104 

 105 

Studentboligundersøkelsen, som ble lansert i sommer, viser at det er mangel på studentboliger over 106 

hele landet. Har vi, i samarbeid med NSO og OsloMet, uttalt oss om at vertskommuner må tilrettelegge 107 

bedre for bygging av studentboliger, uten å sette urimelige krav. Disse kravene er nevnt i artikkelen her. 108 

 109 

Det ble vedtatt på universitetsstyremøtet i juni at UiO skal starte opp en elitesatsning, kalt Honours-110 

program, på bachelornivå. Vi mener det er mer hensiktsmessig at alle studenter ved UiO får en faglig 111 

mentor, i stedet for at ressursene brukes på noen utvalgte studenter som går et intensivt 112 

bachelorprogram. Vi ønske rå se ringvirkninger av satsningen som gagner alle studenter på UiO. 113 

Vi har også fått muligheten til å være positive i media. Studentene ved Universitetet i Oslo har fått i pose 114 

og sekk fra styret når det gjelder oppfølging og tilbakemeldinger. Khrono lagde en sak som gjør at vi 115 

offentlig har fått uttrykt at dette er en prosess vi kommer til å følge nøye med på og gleder oss til å se 116 

utviklingen i.  117 

 118 

Studie- og læringsmiljø ansvarlig og SULF-ansvarlig 119 

Vi jobber for å få bedre kontakt med studentdemokratiet og studentkulturen, og for å skape et tettere 120 

samarbeid. I samarbeid med studentkulturen og foreninger har vi sett på muligheter for å gjennomføre 121 

felles arrangementer og samarbeide om relevante kampanjer. Vi ønsker også å arrangere lavterskel 122 

møteplasser for å knytte bedre kontakt på tvers av foreninger. NMBU Ås har hatt en lignende modell 123 

som har bidratt til å styrke studentkulturen betraktelig med liten bruk av hverken økonomiske ressurser 124 

eller arbeidstimer. 125 

 126 

Oslo kommune har innført nye regler for alkoholsalg, uten at noen studentforeninger har hatt 127 

høringsrett, som vil få uheldige konsekvenser for driften av kjellerpubene. Jeg har jobbet med å 128 

kartlegge all info i saken og ser nå på muligheten for å få unntak fra kommunale bestemmelser, slik de 129 

har gjort tidligere knyttet til f.eks. krav om profesjonelle vektere, da de har dokumentasjon fra politiet 130 

om at Blindern og Forskningsparken er regnet som lavrisikoområder.  131 

 132 

Før sommerferien og valg til nytt Studentparlament var AU i kontakt med Eiendomsavdelingen (EA), 133 

angående EAs ønske, om å samle aktivitet i færre bygninger etter ordinær arbeids- og studietid. De 134 

ønsker en mer miljøvennlig drift av universitetets bygninger, spare midler på å ikke holde et hus åpent 135 

for svært få mennesker. Å samle aktivitet håper vi vil være med på å skape mer liv på campus og gjøre 136 

det enklere å gi studenter ett godt inneklima og mattilbud utover kvelden. 137 

 138 

Likestilling 139 

Har deltatt på UiOs mangfoldseminar. Her diskuterte vi hvordan man kan sikre mangfold på UiO og 140 

hvordan man skal ivareta det mangfoldet vi allerede har. Når det kommer til studentene ble det tatt opp 141 

mye om rekrutering av studenter med minoritetsbakgrunn inn på HUMSAM-emnene. Her er det et stort 142 

ubenyttet potensiale.  Fokuserte også på hvordan man skal sørge for at underrepresenterte grupper ikke 143 

slutter på studiet. Eks: jentene som kommer inn på teknologistudiene. IFI arrangerte en egen jentedag 144 

for alle jentene som hadde fått studieplass før selve fadderuken startet. Dette kan være en fin måte å 145 

sikre frafall.  146 

 147 

 148 

https://www.dn.no/talent/2018/08/19/1200/Utdannelse/stadig-flere-studenter-fusker-det-er-et-enormt-press
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/studentboliger-hva-kan-kommunen-gj%C3%B8re-1.1190295
https://www.nrk.no/norge/uio-frir-til-de-flinkeste-studentene-med-nytt-bachelorprogram-1.14091875
https://www.nrk.no/norge/uio-frir-til-de-flinkeste-studentene-med-nytt-bachelorprogram-1.14091875
https://khrono.no/uio-tilbakemelding-biseth-michelsen/fornoyd-studentleder-skal-fa-mer-oppfolging-og-flere-tilbakemeldinger/230462
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Internasjonalt ansvarlig 149 

Mye av tiden har blitt brukt til å møte de ulike samarbeidspartnerne til Studentparlamentet. Det har blitt 150 

diskutert ulike arenaer og mulige arrangementer vi kunne ha felles, for å øke Studentparlamentets 151 

synlighet på UiO med fokus på internasjonale studenter. Dette ble også tatt opp i Internasjonal Komite 152 

(IK), der vi snakket om å starte opp faste arrangementer som satte fokus på inkludering. Vi ser nærmere 153 

på mulighetene for dette i neste møtet i IK. Den internasjonale studentdagen finner sted 17. november, 154 

dette diskuterer vi om og eventuelt hvordan vi skal markere. 155 

 156 

Miljøansvarlig 157 

En del av det innledende arbeidet som miljøansvarlig har gått til å kartlegge hvilke prosjekter og 158 

politikkområder det er hensiktsmessig å fokusere på den kommende perioden. Miljøkomitéen har hatt 159 

sitt første møte og diskutert rammer og ambisjoner for videre arbeid. Komiteen ønsker å gå videre med 160 

prosjektet «studentenes miljøfestival», som den fikk overlevert fra fjorårets komité. Studentparlamentet 161 

er registrert hos kommunen som offisiell partner i markeringen av at Oslo er Europas miljøhovedstad 162 

2019, og festivalen er tenkt som vårt bidrag i denne feiringen. I denne forbindelse samarbeider vi tett 163 

med universitetet, og jeg har deltatt i flere møter med Vebjørn Bakken, direktør for UiO: Energi, og 164 

arbeidsgruppa for UiOs miljøhovedstadsatsning. 165 

 166 

På forespørsel fra Oslo kommune har komitéen utarbeidet en kort skisse for festivalen. Så langt er det 167 

meste tentativt, men festivalen er planlagt til starten av september 2019 og vil antakelig bestå av en 168 

konferansedel i to spor samt en konsertdel. Det diskuteres også samarbeid med UiOs årsfest, mulige 169 

premieutdelinger og festforedrag med æresdoktorer innen miljøfeltet. Studentparlamentet vil bli holdt 170 

løpende orientert om innhold og videre arbeid.  171 

 172 

Generelt vil jeg understreke viktigheten av UiOs miljøhovedstadssatsning og mulighetsrommet dette gir 173 

studentparlamentet for å kunne nå igjennom med sin miljøpolitikk. Både jeg, og resten av 174 

miljøkomitéen, mener parlamentet bør benytte seg av dette så langt det er mulig. En annen sentral 175 

prosess som startes opp denne høsten er arbeidet med UiOs neste tiårsstrategi: Strategi 2030. Det er 176 

mitt, og komitéens, råd til parlamentet at vi legger inn en tidlig arbeidsinnsats her for å sikre at miljø og 177 

bærekraft blir godt forankret i dette dokumentet.  178 

 179 

Velferdsansvarlig 180 

Som velferdsansvarlig har jeg ansvaret for samarbeidet med Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) og 181 

oppfølging av UiOs representanter i VT. Så langt har jeg hatt møter med samarbeidsansvarlig i VT, 182 

listeledere og UiO-representantene for å diskutere samarbeid og for å avklare min rolle i VT. Jeg har vært 183 

tydelig på at jeg som observatør med forslags- og talerett kun taler som representant for SP, på 184 

grunnlag av vedtatt politikk, og ikke på vegne av UiOs øvrige delegasjon. Delegasjonen har for øvrig hatt 185 

noen utskiftninger etter sommeren, og fire nye faste representanter er oppnevnt av SP-AU i samråd med 186 

listelederne. Det første som skjer i VT-sammenheng er høstseminaret 1. september, der UiO stiller med 187 

full delegasjon.   188 

 189 

Universitetsstyrerepresentanter 190 

Vi har fått innblikk i tidligere og kommende prosesser som vil være relevant for styremedlemmer. Vi har 191 

hatt innføringer av eiendomsavdelingen (EA), HR-avdelingen og Økonomi avdelingen.  192 
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SAKSNUMMER:  053/18-19 

SAKSTITTEL:    Mandat for redaksjonskomité 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITÉER 
 193 

Redaksjonskomiteene skal etterstrebe å bestå av fem studentparlamentsrepresentanter. Begge 194 

kjønn skal være representert, og det skal tilstrebes kjønnsbalanse. Redaksjonskomiteene skal 195 

gjenspeile den politiske bredden i parlamentet. Komitéene internkonstituerer seg og velger en 196 

talsperson. I tillegg møter ett medlem av arbeidsutvalget som komiteens sekretær.  197 

 198 

Forslag kan innstilles vedtatt, avvist eller ikke realitetsbehandlet. Eventuelle dissenser og stemmetall 199 

skal oppgis. Redaksjonskomitéene kan foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage egne 200 

kompromisser mellom forslag med samme intensjon. De kan også dele opp forslag der det er 201 

naturlig. Komitéene skal innstille på alle forslag. Innstillingen skal gis på bakgrunn av debatten i 202 

møtet og eget skjønn.  203 

 204 

Komitéene skal sørge for sammenheng og helhet i dokumentet, og de kan foreta språkmessige og 205 

redaksjonelle endringer, og tydeliggjøre budskapet om nødvendig. Redaksjonskomitéene skal 206 

samordne og behandle alle innkomne forslag og legge frem en voteringsorden i samarbeid med 207 

ordstyrerbordet. 208 

 209 

Forslag til vedtak: 210 

Mandatet vedtas.  211 

  212 
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SAKSNUMMER:  054/18-19 

SAKSTITTEL:    Valg av redaksjonskomitéer 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

VALG AV REDAKSJONSKOMITEER  213 

 214 

Vi ønsker at det velges fire personer med ulik listetilhørighet og en fra studentutvalg inn i både 215 

redaksjonskomiteen for handlingsplan og studentpolitiskplattform. Dette er for å skape en 216 

redaksjonskomité som har bred forankring i Studentparlamentet. 217 

 218 

 219 

Forslag til vedtak: 220 

Studentparlamentet velger 5 representanter til hver av redaksjonskomitéene. 221 

  222 
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SAKSNUMMER:  055/18-19 

SAKSTITTEL:    Studentpolitisk plattform 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

STUDENTPOLITISK PLATTFORM 223 

 224 

Bakgrunn 225 

 226 

Studentpolitisk plattform er det øverste politiske dokumentet til Studentparlamentet, og bestemmer hva 227 

vi som organ mener. I Studentparlamentets reglement står det: «I kollisjonstilfeller skal følgende 228 

dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Politisk plattform, handlingsplanen, politiske dokumenter, 229 

enkeltvedtak, resolusjoner.» Studentpolitisk plattform bør fange opp det Studentparlamentet ønsker å 230 

jobbe med denne perioden og våre standpunkter, slik at vi er konstruktive og relevante i saker som er 231 

aktuelle på UiO, og for alle studenter som går på UiO. 232 

 233 
Arbeidsutvalget har gjort en revidering av plattformen som ble vedtatt på handlingsplanseminaret i fjor. 234 

Det vil si at mange punkter har blitt stående uendret, noen er slettet, noen er omskrevet og noen 235 

punkter er nye.  236 

 237 

Kapittelet om likestilling er utvidet, spesielt under Trakassering og diskriminering, og Mangfold har blitt 238 

et nytt underkapittel her. Kapittelet Studentdemokratiet har blitt utvidet til å også omhandle 239 

studentkulturen da vi i arbeidsutvalget har sett at en del problemer de har stått ovenfor har falt mellom 240 

mandatet til forskjellige studentdemokratiske organer. Videre har kapitlene om Bærekraft, klima og 241 

miljø, og Velferd blitt utvidet. 242 

 243 
Parlamentsrepresentantene oppfordres til å komme med innspill til ytterligere punkter. Når dere skriver 244 

nye punkter, bør dere ikke ha med en begrunnelse eller argument i selve forslaget. Argumentasjonen 245 

bør helst ligge i en egen begrunnelse for det forslaget man fremmer.  246 

 247 
Eksempel på politisk punkt med begrunnelse:  248 

 UiO gjør det svært dårlig sammenlignet med andre universiteter når det kommer til 249 

studieprogresjon. Jeg mener derfor at dette er noe UiO bør se på. UiO må styrke satsingen 250 

på organisert læring tidlig i studieløpet. På denne måten vil studentene ilegge seg gode 251 

vaner.  252 

 253 
Eksempel på punkt uten begrunnelse:  254 

 UiO må styrke satsingen på organisert læring tidlig i studieløpet. 255 

 256 
Av eksemplene over er det siste eksempelet å foretrekke. Det vil være et eget felt for begrunnelse, 257 

separert fra endringsforslaget i skjemaet for endringsforslag. Vi oppfordrer også til å ikke sende inn 258 

redaksjonelle endringsforslag som ikke fører til endring av mening, som for eksempel skrivefeil.  259 

 260 

Redaksjonskomiteen kommer til å legge ved nødvendig begrunnelse i et eget dokument som tar for seg 261 

alle tillegg, endring og strykningsforslag som vil være tilgjengelig under avstemningen. 262 

 263 

 264 
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______________________________________________________________________________________________________________ 265 

 266 

STUDENTPOLITISK PLATTFORM 267 

 268 

 269 

1. Grunnprinsipper 270 

Universitetet i Oslo skal være åpent for alle. Lik rett og tilgang til høyere utdanning er essensielt for 271 

å sikre sosial mobilitet. Derfor er det viktig at inntak til høyere utdanning er basert på et 272 

opptakssystem som er rettferdig og etterprøvbart. 273 

 274 

Universitetet i Oslo skal være ledende internasjonalt innenfor utdanning, forskning, formidling og 275 

innovasjon. Utdanning må prioriteres like høyt som forskning. Det skal være en god relasjon 276 

mellom vitenskapelig ansatt og student, og undervisningen skal være basert på forskning. 277 

 278 

Alle studenter skal bli utfordret på kritisk tenkning og refleksjon gjennom utdannelsen. Studenter 279 

skal gis kunnskap og ferdigheter til å skape en bedre framtid, utvikle faglig innsikt, kritisk sans og 280 

akademisk dannelse. 281 

 282 

Akademisk frihet, likestilling, mangfold, solidaritet, bærekraft og gratisprinsippet er sentrale 283 

grunnverdier for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 284 

 285 

 286 

2. Utdanning 287 

2.1 Studier 288 

 Bachelorprogrammer må bygges opp til å kunne kvalifisere til en større bredde av 289 

masterprogrammer. 290 

 Alle studieprogrammer skal legge opp til at 30 frie studiepoeng samles i ett semester, hvor 291 

studenter får muligheten til å dra på utveksling, ta frie studiepoeng, eller ta poenggivende 292 

praksis i arbeidslivet. 293 

 Det teologiske fakultet må utvide studietilbudet innen teologi slik at det blir relevant for 294 

studenter fra flere trosretninger. 295 

 Ingen obligatoriske kurs eller utflukter skal ha egenandel. 296 

 Det skal gis mulighet til å benytte seg av alternative opptakskrav hvis det er grunnlag og 297 

behov for det, for eksempel ved helserelaterte studier. 298 

 Studentparlamentet skal jobbe for at UiO ivaretar og prioriterer studentenes 299 

interesser i utformingen av UiOs Strategi 2020-2030. 300 

 301 

 302 

2.2 Undervisning 303 

 All undervisning skal være basert på oppdatert og kvalitetssikret forskning innen 304 

fagdidaktikk, og undervisere skal jevnlig kurses i pedagogikk.  305 

 Undervisningskompetanse må vektlegges ved ansettelser der undervisning vil inngå som en 306 

del av stillingen. 307 

 Undervisningsformene må være varierte og tilrettelagte slik at studentene får faglig- og 308 

personlig utvikling. 309 
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 Digitale hjelpemidler skal tas i bruk der det øker kvaliteten i undervisningen, og undervisere 310 

skal kurses om hvordan de kan utnyttes. 311 

 Fagmiljøene skal meritteres for god undervisning. 312 

 Teknisk utstyr og undervisningsrom må holde høy standard og være oppdatert. 313 

 Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, og gjøres tilgjengelig for alle 314 

studenter ved UiO. 315 

 Undervisningen på bachelornivå skal være forsknings nær. Undervisningen på masternivå 316 

skal være forskningsbundet, slik at alle masterstudenter ved UiO bedriver forskning i 317 

forbindelse med sin masteroppgave. 318 

 UiO skal ha som mål å tilby klasseromsundervisning (seminarer, lab, case, osv.) på alle 319 

emner der det er hensiktsmessig. 320 

 Undervisningsmateriale brukt på forelesning skal publiseres før forelesningen finner sted. 321 

 UiO skal etterstrebe at undervisningsmateriale, som podcast og powerpointer, skal gjøres 322 

tilgjengelig for allmennheten. 323 

 Institutter skal sikre at bruk av engelsk i emner ikke hemmer studentenes evne til å bruke 324 

kunnskapen på norsk. 325 

 UiO må sikre at emneevaluering skjer hvert semester. Det må innføres et knippe spørsmål 326 

som brukes i evalueringen av alle emner. Det må sikres at hver emneevaluering har høy nok 327 

svarprosent til at svarene kan brukes til videre utvikling av emnet. 328 

 329 

2.3 Vurdering og tilbakemelding 330 

 Det må være flere og varierte vurderingsformer gjennom et semester på studier der det er 331 

formålstjenlig, slik at det er et bredt grunnlag for å sette karakter. 332 

 Alle studenter skal automatisk få en individuell begrunnelse som fremmer læring. 333 

 Studentparlamentet ønsker ikke nasjonale deleksamener for ikke-rammeplanstyrte 334 

utdanninger. 335 

 Forsinket sensur skal rapporteres og sanksjoneres på instituttnivå ved brudd på 336 

treukersregelen. 337 

 UiO må opprette et eget register over forsinket sensur, slik at alle tilfeller registreres. 338 

 Ved klaging skal tilbakemelding komme innen 15 virkedager. 339 

 340 

2.4 Førsteårsstudenten  341 

 Alle studieprogrammer med førsteårsstudenter på lavere grad skal ha en faglig ansatt 342 

mentor, som jobber spesifikt med overgangen til universitetet. 343 

 UiO må ta ansvar for at nye studenter ved studiestart får informasjonen og verktøyene de 344 

trenger for å komme i gang. 345 

 Fagmiljøer bør ansette undervisningsassistenter som kollokvieledere for førsteårsstudenter. 346 

 Studieprogrammer skal legge opp til at organisert læring i større grad tillegges det første 347 

året. 348 

 Fadderordningene lokalt må styrkes. 349 

 Alle førsteårsstudenter skal få tilstrekkelig informasjon om akademisk skrivesenter. 350 

 I UiOs fremtidige strategier skal ferdighetsutvikling være sentralt. 351 

 Alle fakulteter må sikre at det bevilges tilstrekkelige summer til fadderukene ved sine 352 

institutter. Den bevilgede summen per student skal være sammenlignbar på tvers av 353 

studieprogram og institutt. 354 

 Fadderne skal premieres bedre ved f.eks. gavekort på SiO. 355 

 356 
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2.5 Arbeidslivsrelevans 357 

 Instituttene må sørge for at det går klart fram hvilke arbeidslivsmuligheter som finnes 358 

innenfor utdanningene. 359 

 Institutter og fakulteter må opprette samarbeidsavtaler med de organiserte aktørene på 360 

arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet, for å sikre rettighetene til studenter i jobb 361 

og praksis. 362 

 Karriererådgivingen må holde høy standard og være tilgjengelig for alle på UiO, og skal 363 

også tilbys i ett år etter endt utdanning. 364 

 Rådgiverne må bygge videre på sin veiledningskompetanse og nå ut til internasjonale UiO-365 

studenter som ønsker å arbeide i Norge. 366 

 UiO må informere om mulighetene for nasjonal eller internasjonal praksis etter endt 367 

utdanning. 368 

 NSO må arbeide for at ferdigutdannede studenter uten jobb skal kunne kvalifiseres for 369 

dagpenger gjennom NAV og lignende støtteordninger. 370 

 371 

2.6 Læringsmiljø 372 

 Alle nye studenter på UiO skal få tilbud om samtale med en veileder i løpet av første 373 

semester. Alle studenter må ha tilgang på et veiledningstilbud som berører alle aspekter 374 

ved studiehverdagen. Tilgangen på veiledningstilbud må være lett tilgjengelig og forståelig. 375 

 Det må opprettes en fadderordning for masterstudenter på instituttnivå. 376 

 Det fysiske læringsmiljøet må være forsvarlig og fremme interaksjon og læring. 377 

 Det må være utvidet tilbud og åpningstider i eksamensperioden, så samt det samsvarer 378 

med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 379 

 Lesesaler skal ikke brukes som eksamenslokaler. 380 

 Retten til et godt læringsmiljø må lovfestes i en ny læringsmiljølov for studenter. I påvente 381 

av en ny lov, skal UiO lage egne retningslinjer som fremmer krav til studentenes 382 

læringsmiljø. 383 

 Eksamen skal ikke finne sted på lørdager, 2. eller 18. mai. 384 

 Det må kartlegges hvor mange lesesalsplasser, plasser for gruppearbeid og andre typer 385 

studiearbeid som finnes per student. Dekningsgraden må økes betraktelig. 386 

 Det må opprettes flere fysiske læringssentre som Entropia og Bikuben. 387 

 Det skal være minst én døgnåpen lesesal eller læringsoase. Tilbudet skal utvides i 388 

eksamensperioden. 389 

 390 

2.7 Pensum 391 

 UiO må jobbe for at undervisningsmateriellet som i utgangspunktet ligger digitalt, forblir 392 

digitalt. 393 

 Det er nødvendig med heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier 394 

bør være tilgjengelige for alle emner, og de bør være rimeligere enn papirbøker. 395 

 Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på 396 

UiOs bibliotek. 397 

 Dagens tilbud av digital pensumlitteratur, aviser og tidsskrifter må gjøres mer synlig. 398 

 UiO skal i utgangspunktet tilby studentene sine e-kompendier med mindre de ønsker å få 399 

kompendiet skrevet ut. 400 

 Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av flere kjønn og etnisiteter. 401 

 Open Source skal benyttes der det finnes alternativer som er like gode eller bedre enn 402 

lisensierte løsninger. 403 
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 Pensum skal i den grad det er mulig inkludere ny forskning og være oppdatert. 404 

 405 

2.8 Tilrettelegging 406 

 Ordningen med følgebrev gjeninnføres slik at sensor får vite om studenten har utfordringer med 407 

å skrive. 408 

 Det opprettes en mentorordning for studenter som trenger ekstra oppfølging, og som har 409 

utfordringer med å gjennomføre studiene sine. 410 

 UiO skal være universelt utformet. 411 

 UiO må tilrettelegge for at studenter med synlige og ikke-synlige funksjonsnedsettelse skal få en 412 

enklere studiehverdag 413 

 414 

 415 

3. Forskning, innovasjon og formidling 416 

3.1 Forskning 417 

 Det må legges til rette for studentaktiv forskning på lavere grad, og det må opprettes emner 418 

eller prosjekter som har som hensikt å gi innblikk i forskning. 419 

 Det må gjøres enklere å inkludere studenter i forskningsmiljøer. 420 

 Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må 421 

offentliggjøres. Før inngåelse av samarbeid bør det gjennomføres høring og gjennomføres en 422 

etisk vurdering. De nasjonale forskningsetiske retningslinjene må følges. 423 

 Forskning finansiert av det offentlige skal forbli offentlig, med mindre det bryter med 424 

alminnelige forskningsetiske retningslinjer. 425 

 Forskningen må følge internasjonale etiske retningslinjer og skal aldri bidra til ødeleggelse av 426 

klima, andres livsgrunnlag og bestridelse av menneskerettighetene. 427 

 Dyreforsøk må unngås der det finnes alternativer. 428 

 429 

3.2 Innovasjon 430 

 Studenter må ha en sentral rolle i satsingen på innovasjon ved UiO. 431 

 Antall emner innen innovasjon må økes. 432 

 Veiledningstilbudet for studenter som ønsker å bli gründere må gjøres mer tilgjengelig. 433 

Studenter skal veiledes om hvordan man trygt kan samarbeide med næringslivet. 434 

 UiO skal sende første bemannede farkost til Mars med en studentrepresentant om bord. 435 

 UiO må styrke satsingen på studentdrevne innovasjonsmiljøer, og knytte de organiserte 436 

aktørene i arbeidslivet opp til dette for å sikre gode arbeidsforhold for studenter og ansatte som 437 

deltar i disse miljøene. 438 

 Det skal opprettes flere sentre for forskningsdrevet innovasjon. 439 

 440 

3.3 Formidling  441 

 Museene skal være et satsningsområde for formidling. 442 

 Studentrettet formidling må gi bedre uttelling i finansieringssystemet for forskere og 443 

vitenskapelig ansatte. 444 



15 
 

 Formidling må være en sentral del av utdanningen til studenter. 445 

 Studenter skal inkluderes i formidlingsarbeidet, og må få god støtte og veiledning i denne 446 

prosessen. 447 

 448 

4. Bærekraft, klima og miljø 449 

4.1 Bærekraftig og etisk drift 450 

 UiO må miljøsertifiseres. 451 

 Bærekraft, miljø- og klimahensyn må stå sentralt i UiOs strategi 2020-2030.  452 

 UiO skal være en nullutslippsinstitusjon innen 2030. 453 

 UiO må jobbe aktivt med å redusere sitt energiforbruk. 454 

 BREEAM excellent må være minstestandard for alle bygg ved UiO, og plusshus bør etterstrebes. 455 

 Det må utarbeides miljørapporter for alle fakulteter ved UiO. 456 

 Alt materiell som kjøpes inn/distribueres av UiO bør være av beste miljøstandard, i tillegg må 457 

universitetet vektlegge klima- og miljøhensyn tungt i alle innkjøpsprosesser.  458 

 UiO må sikre at alle innkjøp er etisk forsvarlige. 459 

 UiO må redusere antall UiO-relaterte flygninger betraktelig.  Informasjon om flyreiser må 460 

rapporteres årlig. 461 

 For å redusere antall flyreiser må hvert institutt ha fasiliteter så de kan gjennomføre videomøter. 462 

 Inntil man når målet om reduksjon i antall flyreiser, skal UiO foreta klimakompenserende tiltak. 463 

 UiO må gjennom UNIFOR investere på en måte som stimulerer til grønn vekst og sosial likhet. 464 

 Studentparlamentet skal fremme klima- og miljøtiltak på og rundt UiO i forbindelse med at 465 

Oslo er Europas Miljøhovedstad 2019 466 

 Universitetet må redusere antall parkeringsplasser uten handicapsymbol. Gjenværende 467 

parkeringsplasser skal omgjøres til ladestasjoner for el- og hybridbiler. 468 

 Det må legges til rette for gjenbruk blant studentene og de ansatte på UiO, for eksempel 469 

gjennom gjenbruksstasjoner ved studentbyene og bruktbutikk. 470 

 Det skal opprettes en miljøpott hvor studenter og ansatte som vil iverksette miljøtiltak kan søke 471 

om midler. 472 

 Arealet utenfor Villa Eika som i dag er parkeringsplass må omgjøres til grøntareal. 473 

 Det skal opprettes tyverisikre ladestasjoner for el-sykler på campus. 474 

 UiOs kantiner må ikke kaste mat i egen virksomhet.  475 

 Mengden emballasje i kantinene må reduseres, og bruk av engangsplast må fases ut. 476 

 Alle UiOs kantiner skal ha et fullverdig vegetar- og vegantilbud. Det bør vurderes tiltak for å 477 

gjøre vegetarmat rimeligere i forhold til kjøtt. 478 

 479 

4.2 Forskning og utdanning 480 

 UiO skal ha verdensledende forskningsmiljøer på fornybar energi og bærekraft. 481 

 UiO skal ha en tverrfaglig satsing som fokuserer på omstilling til et bærekraftig samfunn. 482 

 Akademia-avtalen skal ikke legge bånd på forskere og studenter, og heller ikke på UiOs omtale 483 

av prosjekter som støttes av denne. Når Avtalen reforhandles bør den heller dreies til støtte for 484 

fornybare prosjekter.  485 

 Institutter skal oppfordres til å ha bærekraft som en del av alle sine studieprogrammer, med 486 

fokus på fagfeltets rolle i å nå bærekraftsmålene. 487 

 Det skal innføres et system for merking av emner med fokus på bærekraftsmålene. 488 

 489 
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 490 

5. Likestilling 491 

5.1 Likestilling og mangfold 492 

 Ingen studenter må utsettes for usaklig forskjellsbehandling med grunnlag i personlige valg 493 

rundt bekledning og kjønnsuttrykk. 494 

 Kjønnsbalanse må tilstrebes i alle fora, og tiltak må iverksettes for å gjøre akademia til en 495 

attraktiv karrierevei for kvinner. 496 

 UiO må redusere bruken av midlertidige ansettelser betraktelig, med sikte på å redusere antall 497 

ansatte som jobber ufrivillig deltid. 498 

 Kjønnspoeng eller kvoter skal innføres på studier med under 30% representasjon av ett kjønn 499 

over tid. 500 

 I UiOs lokaler skal kjønnsnøytrale toaletter være tilgjengelig. 501 

 UiO må innføre et kjønnsnøytralt alternativ ved all registrering. 502 

 UiO må innføre tiltak som reduserer lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 503 

 Informasjonen rundt fødselspermisjon og foreldrepermisjon for studenter må gjøres lettere 504 

tilgjengelig. 505 

 UiO må utarbeide en handlingsplan med tiltak for å bedre ivareta LHBTI+-personer i 506 

studentmassen og blant ansatte. 507 

 Det skal etterstrebes 50% kjønnsrepresentasjon i alle UiOs styrer, komitéer og utvalg. 508 

 Uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skal studenter og ansatte 509 

føle seg velkommen og trygge på UiO. 510 

 UiO må anerkjenne «hen» som godkjent kjønnspronomen 511 

 512 

5.2 Mangfold 513 

 UiO må styrke arbeidet med rekruteringen av studenter med ulik sosial bakgrunn. 514 

 UiO må ansette en mangfoldskoordinator. 515 

 Det skal opprettes et program som arbeider med å spre kunnskap om mangfold og 516 

mangfoldsledelse. 517 

 UiO skal sørge for god rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn inn på alle 518 

studieprogrammer 519 

 Studieprogrammer har ansvar for å tilrettelegge spesielt for minoritetsstudenters trivsel. 520 

 521 

5.3 Trakassering og diskriminering 522 

 UiO må håndheve nulltoleransen for trakassering. 523 

 UiO må gi ansatte og studenter god opplæring i hva trakassering og diskriminering er. De må 524 

også få opplæring i hvilke fremgangsmåter man har for varsling og behandling. 525 

 UiO må oppfylle sin plikt til å undersøke mistanker om trakassering og diskriminering, uansett 526 

omstendigheter. 527 

 Det må være rask saksbehandling i diskriminerings- og trakasseringssaker, uavhengig av hva 528 

slags tilfelle som blir avdekket.  529 

 Det skal informeres om UiOs varslingssystem for læringsmiljø tidlig i første semester i alle 530 

studieprogrammer. 531 

 UiO skal ikke subsidiere mer enn 2 enheter alkohol per deltaker under interne sammenkomster. 532 

 Det skal tilbys kurs knyttet til #MeToo, skjeve maktforhold, alkoholinntak ol til 533 

studentforeninger, Studentparlamentet og andre relevante aktører. 534 

 535 



17 
 

6. Internasjonalt 536 

6.1 Samfunnsansvar og solidaritet 537 

 Et mål med internasjonalisering av utdanning og forskning skal være å bistå land med utvikling, 538 

spesielt land i det globale sør. 539 

 Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin høyere 540 

utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet. Det skal bli mulig for asylsøkere å fortsette sin 541 

utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet asylsøknad. 542 

 UiO skal bidra med validering av flyktningers høyere utdanning, slik at dette arbeidet går raskere.  543 

 UiO skal ikke samarbeide med aktører som bidrar til eller begår krigsforbrytelser og 544 

okkupasjonsmakter.  545 

 Studentparlamentet skal engasjere seg i prosjekter som fremmer studentsolidaritet. 546 

 «Students at risk» må utvides og bli permanent, og bør implementeres i resten av Norden. 547 

 UiO må utvide og fortsette arbeidet med «Scholars at risk». 548 

 Det må finnes gode stipendordninger for at studenter fra land i det globale sør skal kunne ta en 549 

hel grad i Norge. 550 

 Internasjonale studenter skal ikke betale skolepenger. 551 

 552 

6.2 Inkludering og tilrettelegging 553 

 Universitetet i Oslo må tilrettelegge for at alle internasjonale studenter og forskere kan delta i 554 

styrer og utvalg. 555 

 De mest sentrale strategiske dokumentene må oversettes til engelsk slik at de er tilgjengelige for 556 

internasjonale studenter og ansatte. 557 

 Det må tilbys gratis nivåtilpasset norskkurs til alle internasjonale studenter og ansatte. 558 

 Fadderordning for internasjonale og utvekslingsstudenter må forbedres, og faddergruppene må 559 

integreres bedre med norske studenter under semesterstart. 560 

 SiO må tilby et kurs om arbeidsmiljøloven på engelsk. 561 

 UiO må sørge for at studenter får informasjon om deres språklige rettigheter. 562 

 563 

6.3 Utdanning 564 

 Universitetet må opprette minst ett bachelorprogram på engelsk. 565 

 Flere emner bør undervises på engelsk. 566 

 UiO må tilrettelegge for kortere studierelevante utenlandsopphold, for eksempel feltarbeid, 567 

sommerskoler, språkkurs osv. 568 

 Det må utarbeides et heldigitalt system for forhåndsgodkjenning og ettergodkjenning av emner. 569 

Systemet må gjøre det enkelt for studenter å se progresjonen til godkjenningssakene sine. 570 

 UiO ved avtaleeier må i samarbeid med institusjoner som UiO har utvekslingsavtaler med sørge 571 

for at det finnes forhåndsgodkjente semester- og årsløp på vertsinstitusjonene for 572 

studieprogram der dette lar seg gjøre. 573 
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 UiO må oppdatere opptaksrutinene slik at utvekslingsopphold sent i en grad ikke gjør at 574 

studenten blir forhindret fra å søke opptak til eller å bli tatt opp til videre studier. 575 

 UiO må forbedre veiledningstilbudet som blir tilbudt til studenter som skal på utveksling. Alle 576 

veiledere må kurses. 577 

 Studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet, spesielt til utviklingsland, bør ha 578 

relevante forberedelser med retningslinjer og verktøy for bruk av sosiale medier. Spesielt knyttet 579 

til å fremme verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av lokalbefolkning og omgivelser. 580 

 581 

7. Velferd    582 

 Studentparlamentet i Oslo skal jobbe opp mot Oslo kommune for at Oslo skal bli Norges beste 583 

studentby. 584 

 UiO og SiO må ta særlig ansvar for å ivareta studenters psykiske helse, med mål om 1 ukes 585 

ventetid for rådgiving og maksimum 2 ukers ventetid for spesialisttime.  586 

 Det offentlige må ta i større grad ta økonomisk ansvar for å sikre god studenthelse. 587 

 Semesteravgiften skal gå direkte tilbake til studentene. 588 

 SiO må gi studentene innsyn i saker og sentrale dokumenter, slik at de har et bedre grunnlag for 589 

å påvirke organisasjonen. 590 

 Det offentlige skal legge til rette for at tomter nær utdanningsinstitusjonen skal benyttes til 591 

studentformål. 592 

 Boliggarantien for internasjonale studenter må opprettholdes. 593 

 Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 3000 nye studentboliger årlig inntil 594 

behovet er dekket. 595 

 Studiestøtten må heves så studentene kommer over fattigdomsgrensa. 596 

 Det bør vurderes et storbytillegg til studiestøtten, for å kompensere for høye boligpriser i de 597 

største byene. 598 

 Det offentlige skal sørge for at dekningsgraden på studentboliger er på minst 25 %. 599 

 Det skal etableres Olafiaklinikk på Blindern. 600 

 UiO skal stille lokaler til disposisjon til foreninger og utvalg som driver studentrettet aktivitet. 601 

 Der UiO har fristasjonsavtaler med foreninger skal forhandlingen om disse avtalene skje på 602 

begge aktørenes premisser. 603 

 Studentparlamentet bør arbeide for et tettere samarbeid med DNS, og stimulere til økt bruk av 604 

Chateu Neuf som et studentersamfunn. 605 

 Studentparlamentet skal i samarbeid med Velferdstinget og andre relevante aktører jobbe for å 606 

øke den øvre aldersgrensa på studentrabatt på kollektivtransport i Oslo og Akershus. 607 

 Tilbud om hvilerom bør forbedres, utvides og reklameres for ytterligere. De må samtidig 608 

tilrettelegges på en sånn måte at det kun er hvile som er tillatt på disse rommene. 609 

 Det skal tilstrebes å ha bysykkelstativ i nærheten av alle studentrelaterte bygninger utenfor 610 

campus, inklusiv studentbyene. 611 

 Kollektivtilbudet for studenter skal legges på samme prisnivå som for honnører.  612 

 Kollektivtilbudet må forbedres til bydeler med lavere boligpriser for å gjøre dem mer attraktive 613 

for studenter. 614 

 Nattkollektivtilbudet fra campus må utvides, spesielt på fredager og i fadderukene.  615 

 UiO skal bevilge midler til oppussing av Chateu Neuf. 616 
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 617 

8. Studentdemokratiet og studentkulturen      618 

 UiO må ikke innføre valgmodeller som fører til at studenter ikke kan stille til valg. 619 

 Studentparlamentet skal jobbe for at informasjon om studentdemokratiet blir lettere 620 

tilgjengelig for nye studenter, også på engelsk. 621 

 Studentparlamentet ved UiO ønsker valgt rektor og ekstern styreleder som styringsmodell 622 

ved UiO. 623 

 Studentparlamentets AU skal tilby opplæring av lokaldemokratiet på fakultetene. 624 

 Studentlister skal kunne drive aktivitet og aktivisme på Blindern hele året. 625 

 Studentparlamentet skal ha sine grunndokumenter tilgjengelig på engelsk. 626 

 Studentparlamentet skal jobbe for bedre samarbeid med studentkulturen og bistå 627 

studentforeninger i aktuelle saker.  628 

 Studentparlamentet må jobbe aktivt for å styrke båndene til både studentkulturen og 629 

studentmassen.  630 

 631 

 9. Campus 632 

 Området rundt Frederikkeplassen må utvikles til et levende studentsentrum, med flere 633 

servicetilbud på både dag- og kveldstid.  634 

 Fraværet av en læringsmiljølov for studenter skal ikke medføre at studenters arealer 635 

nedprioriteres ved oppgradering av bygg. 636 

 Fakultetene har et ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon til utvalg og foreninger 637 

tilknyttet fakultet. 638 

 Studentdrevne initiativer skal ha konkurransefortrinn ved UiO. 639 

 Nedre Blindern skal brukes som pilotområde for tverrfaglig og sosial satsning. 640 

 Ingen studentarealer skal ha en vesentlig lavere standard enn UiOs vedtatte gjennomsnittlige 641 

tilstandsgrad på 1,2. Alle arealer med tilstandsgrad 1,5 eller høyere skal ha en konkret plan om 642 

utbedringer. 643 

 UiO skal utnytte takarealet på campus bedre, for eksempel til grønne tak, solcellepanel eller 644 

takterrasser med hager og skybar. 645 

 UiO skal ikke drifte bygg som ikke er direkte tilknyttet kjernevirksomheten, herunder å eie 646 

professorboliger fremfor å leie. Eiendommer som brukes til studentengasjement faller ikke 647 

innunder dette. 648 

 Det må tilrettelegges for trygg ferdsel på campus og studentbyer, gjennom blant annet 649 

tilstrekkelig belysning døgnet rundt på campus, studentbyer og veien ned til Chateu Neuf. 650 

 UiO bør legge til rette for at Kristian Ottesens Hus blir et studenthus, reservert for 651 

studentvirksomhet og tilbud til studenter, inkludert SiO Helse. Ved fornyelse av fristasjonsavtaler 652 

osv. bør dagens kommersielle utsalgsteder tilbys lokaler andre steder på campus.   653 

 UiO bør lage et fysisk møtepunkt på campus for norske og internasjonale studenter. 654 

 UiO må ta vare på det biologiske mangfoldet på campus, blant annet ved å 50 % av gresset gro. 655 

 656 

  657 

 658 

Forslag til vedtak 659 

Studentpolitisk plattform vedtas.  660 
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SAKSNUMMER:  056/18-19 

SAKSTITTEL:    Handlingsplan 

SAKSANSVARLIG:        Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

HANDLINGSPLAN 661 

 662 

Bakgrunn for handlingsplan 663 

I år har arbeidsutvalget valgt å innstille på punktene ovenfor. Punkene vi har innstilt på er noe 664 

annerledes enn foregående år. Bakgrunnen for at vi har valgt å formulere punktene slik vi har gjort 665 

kommer av ulike grunner. Eksempelvis er det første punktet om likestilling og mangfold svært bredt. 666 

Dette er fordi vi ønsker å gi likestillingsansvarlig Ingrid et handlingsrom hvor hun kan jobbe aktivt med 667 

alle Studentpolitisk Plattforms punkter omhandlende likestilling og mangfold. I tillegg til å påvirke 668 

pågående prosesser på UiO.  669 

Enkelte stusser kanskje over at vi har valgt å inkludere velferdspolitikk og nasjonal studentpolitikk i vår 670 

handlingsplan. En av årsakene til at vi har innstilt på det som kan tolkes som velferdspolitikk er at 671 

læringsmiljø og velferd henger tett sammen. For å forbedre læringsmiljøet for studentene på UiO må vi 672 

også fokusere på å skape et mer levende campus. Når det kommer til punktet omhandlende 673 

studiestøtten vil nok mange hevde at dette er nasjonal studentpolitikk, og ikke noe man skal jobbe med 674 

lokalt. Arbeidsutvalget mener likevel at dette er det viktigste man kan jobbe med for å forbedre 675 

studiehverdagene til studentene på UiO. Vi er Norges eldste og beste Universitet og derfor er dette et 676 

tydelig og viktig signal å sende til UiO, kommunen, stortinget og regjeringen. Dette arbeidet vil skje 677 

gjennom og i tett samarbeid med NSO.  678 

 679 

 680 

 681 

Forslag til handlingsplan: 682 

 683 

HANDLINGSPLAN 684 

 685 

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal: 686 

  687 

 Arbeide for et mer mangfoldig og likestilt universitet. 688 

Forklaring: Dette punktet er svært bredt. Årsaken til at Arbeidsutvalget har valgt å innstille på 689 

dette punktet er for å gi likestillingsansvarlig handlingsrom til å arbeide med alle de ulike 690 

punktene i Studentpolitisk Plattform som omhandler likestilling og mangfold. I tillegg så har 691 

UiO en rekke prosesser pågående, om blant annet forebygging av seksuell trakassering og 692 

hvordan sikre mangfold i akademia, så ved å ha et såpass åpent punkt på handlingsplanen gir 693 

det også handlingsrom til å påvirke de pågående prosessene på UiO i stor grad.  694 

 695 

 Arbeide for et mer levende universitet, at campus blir et naturlig møtepunkt for studentene og at 696 

Oslo blir Norges beste studentby. 697 

Forklaring: UiO har flere pågående planer for å bygge ut campus og har flere muligheter til å 698 

påvirke det offentlige i regulering av områder rundt dagens campus. Det skal bygges et nytt 699 

livsvitenskapsbygg, NRK skal flytte ut av Marienlyst og området mellom Majorstuen og 700 

Blindern vil bli lettere tilgjengelig etter den planlagte oppgraderingen av Majorstuen T-701 
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banestasjon. Siden det er lokalvalg neste år mener arbeidsutvalget at det er spesielt viktig å 702 

jobbe opp mot lokalpolitikere i Oslo. Både med tanke på nevnte områdeplaner, og for å 703 

arbeide for at studentenes saker kommer på dagsorden under lokalvalget i 2019. 704 

 705 

 Sørge for at UiO ivaretar og prioriterer studentenes interesser i utformingen av UiOs Strategi 706 

2030.  707 

Forklaring: Denne høsten starter prosessen med å utarbeide en ny tiårsstrategi for UiO: 708 

strategi 2030. Dette er institusjonens hovedstrategi, som alle årsplaner og delplaner frem mot 709 

2030 vil ta utgangspunkt i. Selv om strategien, etter all sannsynlighet, ikke vil vedtas endelig 710 

før vårsemesteret 2020, vil mye av det viktigste arbeidet foregå i vår periode. Arbeidsutvalget 711 

mener det er vesentlig at vi er tidlig på ballen og tar aktiv del i prosessen for å sikre at 712 

studentenes kjerneinteresser blir ivaretatt i strategien.  713 

 714 

 Fremme klima- og miljøtiltak på og rundt UiO i forbindelse med at Oslo er Europas 715 

Miljøhovedstad 2019 716 

Forklaring: Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad 2019. I denne forbindelse planlegger 717 

byrådet et program med miljørelaterte aktiviteter gjennom hele året for «byens befolkning, 718 

næringsliv og kunnskapsmiljøer samt et internasjonalt publikum». Aktivitetene og 719 

miljøtiltakene som rulles ut vil være et samarbeid mellom kommunen og en rekke private og 720 

offentlige aktører.  721 

 722 

Både UiO og Studentparlamentet er allerede registrert som offisielle partnere i prosjektet, og 723 

forplikter seg dermed til å gjennomføre minst ett miljøhovedstads-relatert arrangement i 724 

løpet av 2019. Miljøkomiteen har allerede levert utkast til en «miljøfestival», planlagt til 725 

september 2019, som komiteen ønsker å jobbe videre med. Komiteen vurderer også om den 726 

skal involvere seg i andre arrangementer i samarbeid med andre aktører.  727 

 728 

UiO har planlagt flere arrangementer i 2019 og later til å ville benytte anledningen til å 729 

markedsføre seg selv som en grønn institusjon og som en ledende aktør innen norsk 730 

miljøforskning. Arbeidsutvalget mener dette vil være et særlig gunstig tidspunkt å påvirke 731 

UiO i en grønnere retning. Det vil i tillegg være større ressurser tilgjengelig enn normalt det 732 

neste året for prosjekter som kan kobles opp mot miljøhovedstaden 2019. Kommunen har 733 

også flere satsninger det vil være mulig å henge seg på.  734 

 735 

 Sørge for at alle studieprogrammer har et utviklingssemester hvor studentene har mulighet til å 736 

dra på utveksling, ta 30 frie studiepoeng eller være i praksis.   737 

Forklaring: UiO vil sette i gang en prosess for å øke utveksling blant UiO studenter. Vi har fått 738 

signaler fra kunnskapsdepartementet om en opt-out løsning. Vi er skeptiske til opt-out 739 

løsning for alle studieretninger, og mener at det må tilrettelegges enkeltstudenten og ulike 740 

behov i ulike fagprogrammer. Vi ønsker heller å jobbe for å innføre utviklingssemester, der 741 

utveksling er én av mulighetene. Studenter bør kunne velge selv hva som passer deres egne 742 

personlige situasjon og utdanningsløp. Et utviklingssemester vil bety at man skal legge til 743 

rette for utveksling, praksis eller et egnet faglig opplegg for de som blir ved UiO gjennom 744 

hele studieløpet. Uavhengig av hvilken endelig ordning som blir innført av UiO sentralt ønsker 745 

vi å fortsette å arbeide for bedre løsninger for forhåndsgodkjenninger og raskere 746 

ettergodkjenninger av utvekslingsopphold. 747 

 748 

 Arbeide for at studiestøtten økes slik at studentene kommer over fattigdomsgrensa. 749 
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Forklaring: Arbeidsutvalget mener dette er det viktigste man kan jobbe med for å forbedre 750 

studiehverdagene til studentene på UiO. En fersk undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon 751 

(NSO) og Finans Norge viser at to av ti sier de må benytte seg av kredittkort for å dekke sine 752 

basisutgifter, og tre av ti mener at stram økonomi går ut over karakterene. Studentenes 753 

økonomi er spesielt ille i Oslo og vi i Arbeidsutvalget ønsker å se videre forbi delmålet om 754 

1,5G 755 

 756 

  757 

 758 

             759 

 760 

 761 

 762 

 763 

 764 

 765 

 766 

 767 

 768 

 769 

 770 

 771 

 772 

Forslag til vedtak: 773 

Handlingsplanen vedtas.  774 
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SAKSNUMMER:  057/18-19 

SAKSTITTEL:    Revidert Budsjett høst 2018 

SAKSANSVARLIG:        Christen Andreas Wroldsen 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

REVIDERT BUDSJETT HØST 2018 775 

 776 

Forslag til revidert budsjett - høst 2018 777 

 778 

I det reviderte budsjettet for høsten 2018 gjøres det få vesentlige endringer. Totalt sett legger det 779 

reviderte budsjettet opp til å bruke noe mer av egenkapitalen, men dette sees som uproblematisk 780 

ettersom regnskapet for 2017 viser et betydelig overskudd.  781 

Selv om dette budsjettet antyder et underskudd, tilsier både skyggeregnskap og erfaring at vi allikevel 782 

kan havne på plussiden også i år. Dette skyldes delvis forsiktig og økonomisk pengebruk fra AUs side, og 783 

delvis at listene ikke bruker opp støtten de har tilgang på. Ettersom vi ønsker å stimulere til aktivitet i 784 

listene har vi ikke valgt å reflektere sistnevnte i revideringen. Fremover vil vi allikevel se på hele 785 

tildelingsordningen for å se om denne kan forbedres for å stimulere til ytterligere aktivitet.  786 

De største endringene som er gjort skyldes først og fremst faste utgifter som av forskjellige årsaker ikke 787 

ble inkludert i budsjett 2018. Dette gjelder særlig postene 6710 og 6740. Ellers er det gjort enkelte 788 

oppjusteringer av poster der vi fremover forventer høyere utgifter, og nedjusteringer i tråd med faktisk 789 

pengebruk.  790 

 791 

 792 

Oppsummering av endringer:  793 

 794 

 795 

5017 Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid  u/feriepenger 796 

Opp fra 13 000 til 20 000. Det gjenstående beløpet anses ikke som tilstrekkelig til å dekke behovet. Økt 797 

pengebruk skyldes først og fremst behov for flere enn én ordstyrer ved flere møter, samt at posten også 798 

har dekket oversettelse av politiske dokumenter.  799 

5992 Opplæring overlapp 800 

Ned fra 10 000 til 8271,94. Det ble brukt mindre penger enn budsjettert. 801 

6710 Revisjonshonorarer 802 

Opp fra 27 994,8 til 46 000. Hoppet skyldes en faktura fra revisor som kom i 2018 i stedet for 2017. 803 

Beløpet ble satt av i budsjett for 2017, men ble ikke regnet med i budsjett for 2018. 804 

6740 Miljøfyrtårn 805 

Opp fra 1409,38 til 10 600. Budsjettet for 2018 tok ikke i betraktning at Ville Eika skulle resertifiseres som 806 

miljøfyrtårn i 2018. Sertifiseringen skjer hvert tredje år. 807 

6815 Kopieringer 808 

Opp fra 7600 til 8800. Dette skyldes at utgiftene og serviceavtalen knyttet til kopimaskinen på Villa Eika 809 

ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert.  810 

6860 Abonnementer 811 

Opp fra 2500 til 4000. Posten dekker primært løpende utgifter til serveren, som har vært noe høyere enn 812 

ventet. I tillegg er det satt av 500 kr til et nettabonnement på Aftenposten. SP-AU mener dette er 813 

gunstig ettersom avisen fører en rekke relevante nyhetssaker knyttet til UiO og nasjonal studentpolitikk.   814 

 815 
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7322 HP-seminar 816 

Ned fra 15 000 til 10 000. HP-seminaret dekkes primært av øremerket støtte fra UiO, men det er satt av 817 

en buffer for uforutsette utgifter og mulige overskridelser. Vi tror denne trygt kan senkes i år.  818 

 819 

7323 NSO  820 

Opp fra 4700 til 8113,02. Utgiftene til NSOs landsmøte ble i år høyere enn ventet av to årsaker. SP-AU 821 

ønsket større tilstedeværelse og benyttet seg derfor av en tildelt observatørplass i tillegg til den øvrige 822 

delegasjonen. Det viste seg i ettertid at dette kostet penger. I tillegg var det én representant fra UiO som 823 

ikke møtte opp, og vi ble derfor fakturert for dette.  824 

 825 

7723 Studentparlamentsvalg 826 

Ned fra 90 000 til 81 490,96. Gjennomføringen av studentvalget 2018 ble billigere enn budsjettert.  827 

 828 

  829 
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KONTOSAMMENDRAG 
Gjeldende 
budsjett Regnskap 2018 Revidert budsjett Differanse 

     t.o.m juli       

Oversikt         
37 Tilskudd -2 415 430,88           -2 417 792,00  -2415430,88   

Sum -2 415 430,88           -2 417 792,00  -2415430,88   

          

51 Lønn ansatte               1 449 616,40                 837 479,46  1456616,40           7 000,00  

54 Arbeidsgiveravgift                   204 113,91                 112 735,00  204113,91   

59 Andre personkostnader                      69 765,78                    23 158,41  68037,72         -1 728,06  

65 Kostnadsført inventar                      35 000,00                       4 523,53  35000,00   

67 Diverse fremmede tjenester                   146 071,08                    92 034,34  173266,90        27 195,82  

68-69 Kontorkostnader                      21 100,00                    11 095,63  23800,00           2 700,00  

70 Reisekostnader                      72 100,00                    32 520,49  72100,00   

73 Arrangement- og reklamekostnader                   116 700,00                    38 658,68  115113,02         -1 586,98  

74 Gaver og kontingenter                   202 225,00                    69 502,65  202225,00   

75 Forsikringer 
                        7 000,00  

                                      
-    7000,00   

77 Andre driftskostnader                   103 500,00                    83 349,96  94990,96         -8 509,04  

80  Finansinntekter 
                       -1 243,75  

                                      
-    -1243,75   

Sum 2 425 948,42            1 305 058,15  2451020,16        25 071,74  

RESULTAT 10 517,54           -1 112 733,85  35589,28        25 071,74  

          

Egenkapital (ved årets slutt) 646 521,46   621 449,72   

          

Budsjettposter         

36 Tilskudd          

3730 Tilskudd fra UiO -2 361 125,00            2 417 792,00  -2361125,00   

Tilskudd fra NSO 0,00   0,00   

Sum -2 361 125,00            2 417 792,00  -2361125,00   

          

51  Lønn ansatte         

5010 Fast lønn                   380 000,00                 199 050,00  380000,00   

5011 Overtid*                      10 000,00                       2 605,35  10000,00   

5012 Ekstra hjelp u/feriepenger* 
                                         
-    

                                      
-    0,00   

5013 Ekstra hjelp m/feriepenger* 
                                         
-    

                                      
-    0,00   

5014 AU-honorar u/feriepenger*                   986 844,40                 582 400,08  986844,40   

5015 Rentekompensasjon*                      10 000,00                       3 525,21  10000,00   

5017 Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid  
u/feriepenger*                      13 000,00                       9 687,00  20000,00           7 000,00  

5018 Telefongodtgjørelse* 
                        2 000,00  

                                      
-    2000,00   

5092 Feriepenger adm. 12 %                      47 772,00                    40 211,82  47772,00   

5800 Refusjon av sykepenger 
0,00 

                                      
-    0,00   

Sum 1 449 616,40                837 479,46  1456616,40           7 000,00  
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54 Arbeidsgiveravgift         

5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 %                          197 378,06                    112 735,00  197378,06   

5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger                                6 735,85                                           -    6735,85   

Sum 204 113,91                   112 735,00  204113,91   

          

59 Andre personalkostnader          

5910 lunsjordning (se int.disp) 0,00                        -2 430,50  0,00   

5912 Administrasjonsforpleining/                                4 000,00                                           -    4000,00   

5920 Yrkesskadeforsikring                                3 680,78                                           -    3680,78   

5922 OTP                                7 585,00                          5 524,00  7585,00   

5990 Annen personalkostnad*                                2 000,00                              660,00  2000,00   

5991 Studentparlamentsfester*                             20 000,00                          1 404,60  20000,00   

5992 Opplæring overlapp*                             10 000,00                          8 271,94                          8 271,94             -1 728,06  

5993 Internseminarer og evalueringer*                                7 500,00                          6 144,82  7500,00   

5994 Komitéaktivitet*                             15 000,00                          1 153,05  15000,00   

5995 Representasjonsantrekk AU* 0,00                                          -    0,00   

Sum 69 765,78                      23 158,41  68037,72            -1 728,06  

          

65 Kostnadsført inventar         

6540 Driftsmaterialer* 35 000,00                         4 523,53  35000,00   

Sum 35 000,00                         4 523,53  35000,00   

          

67 Diverse fremmede tjenester         

6710 Revisjonshonorarer 27 994,80                      46 000,00  46 000,00           18 005,20  

6720 Regnskapstjenester 57 242,15                      13 679,18  57 242,15   

6730 IT-tjenester 59 424,75                      21 756,66  59 424,75   

6740 Miljøfyrtårn 1 409,38                      10 598,50  10 600,00              9 190,62  

Sum 146 071,08                      92 034,34  173266,90           27 195,82  

          

68-69 Kontorkostnader         

6810 Kontorrekvisita*                             10 000,00                          4 366,70  10000,00   

6815 Kopieringer                                7 600,00                          4 387,04  8800,00              1 200,00  

6860 Abonnementer*                                2 500,00                          1 780,89  4000,00              1 500,00  

6940 Porto*                                1 000,00                              561,00  1000,00   

Sum 21 100,00                      11 095,63  23800,00              2 700,00  

          

70 Reisekostnader         

7100 Kilometergodtgjørelse*                                1 500,00                                           -    1500,00   

7150 Reiser ikke oppg. pliktig*                             20 000,00                       12 079,55  20000,00   

7151 Kollegieforum                             50 600,00                       20 440,94  50600,00   

Sum 72 100,00                      32 520,49  72100,00   
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73  Arrangement- og reklamekostnader         

7304 Kunngjøring SP-valg*         

7316 FUS*                                5 000,00                          1 756,00  5000,00   

7417 SULF*                                5 000,00                          2 079,00  5000,00   

7318 Møter med eksterne*                                5 000,00                          1 015,00  5000,00   

7319 Promotering  og kampanjer*                             24 000,00                          8 950,94  24000,00   

7320 Møtekostnader*                             25 000,00                       17 034,16  25000,00   

7321 Arrangementskostnader*                             13 000,00                          2 272,38  13000,00   

7322 HP-seminar*                             15 000,00                                           -    10000,00            -5 000,00  

7323 NSO *                                4 700,00                          8 113,02  8113,02              3 413,02  

7324 Semesterstart*                             15 000,00                                           -    15000,00   

7325 Studentkonferanse*                                                 -                                  -35,00  0,00   

7326 Andre møter*                                5 000,00                          2 323,18  5000,00   

Sum 116 700,00                      38 658,68  115113,02            -1 586,98  

          

74 Gaver og kontingenter         

7410 Kontingenter* 4 000,00                             500,00  4000,00   

7415 Gaver* 4 500,00                         2 142,80  4500,00   

7462 Fraksjonsstøtte* 86 100,00                      22 393,46  86100,00   

5016 Priser*         

7463 Studentorganer 107 625,00                      44 466,39  107625,00   

Sum 202 225,00                      69 502,65  202225,00   

          

75 Forsikringer         

7500 Forsikring 7 000,00   7000,00   

Sum 7 000,00                                          -    7000,00   

          

77 Andre driftskostnader         

7706 AU-disposisjon*                             10 000,00                              960,00  10000,00   

7723 Studentparlamentsvalg*                             90 000,00                       81 490,96  81490,96            -8 509,04  

7770 Bankkostnader                                2 500,00                              899,00  2500,00   

7790 Andre driftskostnader*                                1 000,00                                           -    1000,00   

Sum 103 500,00                      83 349,96  94990,96            -8 509,04  

          

80  Finansinntekter         

8050 Renteinntekter -1 500,00                                          -    -1500,00   

8155 Renteutgifter 256,25                                          -    256,25   

Sum -1 243,75                                          -    -1243,75   

Poster merket med en asterisk (*) er poster hvor det er en reell mulighet til å flytte penger. De postene som ikke er merket representerer våre 
kontraktsfestede forpliktelser. 
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Noter til budsjettposter – Budsjett 2018 830 

 831 

36-Tilskudd 832 

 833 

Post 3730 Tilskudd fra UiO 834 

Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, daglig leders lønn, honorar til tre medlemmer av 835 

arbeidsutvalget, driftsavtale med USIT, studentorganer og KOF. Hele summen utbetales direkte fra UiO 836 

til SP. 837 

 838 

51-Lønn ansatte  839 

 840 

Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen 841 

Posten viser lønnsutgifter for daglig leder. For 2017 er det tatt utgangspunkt i at daglig leder skal ha en 842 

stillingsprosent tilsvarende 100 %. 843 

 844 

Post 5011  Overtid i administrasjonen 845 

Posten dekker overtidslønn for daglig leder. Etter avtale med daglig leder har vi satt av en liten sum som 846 

buffer for potensielt overtidsarbeid. 847 

   848 

Post 5012  Ekstra hjelp u/feriepenger 849 

Denne posten brukes til lønn av ekstra arbeid der vedkommende har levert personalmeldingsskjema.  850 

 851 

Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 852 

Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, men har ikke vært brukt de siste årene.  853 

 854 

Post 5014    AU-honorar  u/feriepenger 855 

Tre av fem arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. Arbeidsutvalgsmedlemmene 856 

honoreres nå slik det er spesifisert i «Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet ved UiO». 857 

Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og kommunikasjonsansvarlig får full månedslønn i 858 

juli, hvorav 50 prosent dekker 2 ukers overlapp med nytt arbeidsutvalg og de resterende 50 prosent for 859 

at det er vanskelig å få en sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. 860 

Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honoraret er beregnet på samme måte 861 

som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt en halv utbetalt en halv 862 

månedslønn i juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den resterende halve 863 

månedslønnen til universitetsstyrerepresentantene, med samme sats som de andre i arbeidsutvalget.  864 

   865 

Post 5015    Rentekompensasjon 866 

Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt 867 

skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra Lånekassen om rentefritak for hver 868 

enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen avhenger av hvor mye hver enkelt AU-869 

medlem har tjent det enkelte året.  870 

Posten er vanskelig å beregne, da AU-medlemmer tjerner ulikt det halve året de ikke sitter i AU og det 871 

derfor er usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik 872 

størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte summen ligger også 873 

kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. 874 

 875 

Post 5016   Priser  876 

Denne posten dekker prisen til årets foreleser som gis for særdeles god undervisning. Fordi mottakeren 877 

av prisen må skatte av summen man mottar er posten plassert sammen med andre lønnskostnader.  878 
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 879 

Post 5017    Ordstyrere/tolk/KK u/feriepenger 880 

Posten dekker honorar til ordstyrer, tolk og kontrollkomitémedlemmer etter gjeldene satser. Ordstyrer 881 

og tolk får kr 125,- i timen per påbegynt time, pluss to timer forberedelse. Det konstituerende møtet og 882 

handlingsplanseminaret er også inkludert i denne posten.  883 

Kontrollkomiteens leder honoreres med 1500 kr i semesteret, og de to andre medlemmene honoreres 884 

med 750 kr i semesteret.  885 

 886 

Post 5018   Telefongodtgjørelse 887 

Posten dekker telefongodtgjørelse for daglig leder på kr 1000 i året. Vi legger opp til at AU kan få dekket 888 

datapakker ved høy databruk i jobbsammenheng.  889 

 890 

Post 5092 Feriepenger adm. 12 % 891 

12 % av lønnsutgift.  892 

 893 

54-Arbeidsgiveravgift 894 

 895 

Post 5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 896 

Posten dekker arbeidsgiveravgift (14.1%) av post 5010-5017 og post 5922. 897 

 898 

Post 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 899 

Dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av feriepenger. 900 

 901 

59-Andre personalkostnader 902 

 903 

Post 5910    Administrasjonsforpleining 904 

Posten dekker mat til Studentparlamentets daglig leder ved overtidsarbeid, medlemskap ved SiO 905 

treningssenter, samt tiltak som gir faglig utvikling.  906 

 907 

Post 5920 Yrkesskadeforsikring 908 

Forsikring. 909 

 910 

Post 5922    Obligatorisk tjenestemannspensjon (OTP) 911 

Dekker pensjon og bankomkostninger til daglig leder. Størrelsen på pensjonen avhenger av 912 

lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Ingen av AU 913 

medlemmene er per i dag medlemmer i denne ordningen.  914 

  915 

Post 5990 Andre personalkostnader 916 

Posten er knyttet til utgifter for personalkostnader som påløper Eika. Den dekker kake i forbindelse med 917 

bursdager, frukt og grønt til kontoret blir dekket av denne posten.  918 

 919 

Post 5991   Studentparlamentsfester 920 

Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og 921 

sommeravslutning.  922 

 923 

Post 5993   Internseminarer og evalueringer 924 

Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for Arbeidsutvalget, 925 

som mat, reise og oppholdsutgifter.  926 

 927 



30 
 

Post 5994  Komitéaktivitet 928 

Skal dekke driftsmidler som mat til internasjonal komité, studie- og forskningskomiteen, miljøkomiteen, 929 

promoteringskomiteen og kontrollkomiteen.  930 

 931 

Post 5995 Representasjonsantrekk 932 

Posten dekker utlegg til representasjonsantrekk for medlemmer av arbeidsutvalget. Studentparlamentet 933 

fastsetter selv summen for budsjettposten.  934 

 935 

65-Kostnadsført inventar 936 

 937 

Post 6540    Driftsmaterialer 938 

Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr og møbler.  939 

 940 

67-Diverse fremmede tjenester 941 

 942 

Post 6710    Revisjonshonorar 943 

Posten dekker revisjon av SPs regnskap.  944 

 945 

Post 6720    Regnskapstjenester 946 

Posten dekker regnskapskostnader, lønns- og personalkostnader. 947 

 948 

Konto 6730  IT-tjenester 949 

Studentparlamentet mottar et øremerket tilskudd fra UiO, som vi betaler videre til USIT. Dette dekker en 950 

5 prosent stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, tilrettelegging av 951 

infrastruktur og brukerstøtte. Posten justeres til beløpet oppgitt i tilskuddsbrevet fra UiO. 952 

 953 

Post 6740  Miljøfyrtårn 954 

Dekker kostnadene knyttet til årsavgift og resertifisering. 955 

 956 

68-69-Kontorkostander 957 

 958 

Post 6810   Kontorrekvisita 959 

Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og kaffe/te.  960 

 961 

Post 6815  Kopiering 962 

Studentparlamentet eier en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker en serviceavtale. 963 

Utgiften til kopimaskinen deles med VT. Store kopioppdrag utføres på Reprosentralen og dekkes av UiO.  964 

 965 

Post 6860  Abonnementer 966 

Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika.  967 

 968 

Post 6950  Porto 969 

Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under postsystemet 970 

til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges portokostnader ved 971 

oversendelse av bilag til revisor. 972 

 973 

70-Reisekostander 974 

 975 

Post 7100 Kilometergodtgjørelse 976 
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Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer 977 

og Politisk seminar. Posten kommer kun til å bli benyttet dersom MoveAbout-elbilene ikke har 978 

tilstrekkelig rekkevidde eller kan oppfylle behovet. 979 

 980 

Post 7150  Reiser 981 

Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. På denne posten føres også midlertidige 982 

reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO. Kontingenter til 983 

seminarer/konferanser faller ikke innenfor denne posten.  984 

 985 

Post 7151  KOF (Kollegieforum) 986 

UiO dekker reiser, kost og losji til nettverksbygging med de andre styrerepresentantene, antrekk og 987 

representasjon for universitetsstyremedlemmene. Midlene er øremerket i tilskuddsbrevet vi får fra UiO. 988 

 989 

73- Promotering- og kampanjekostnader  990 

 991 

Post 7304  Kunngjøring av SP-valg 992 

Trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas i forbindelse med studentparlamentsvalget, samt 993 

annonsering i Universitas.  994 

 995 

Post 7316 FUS 996 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet Nettverket for studenter i fakultets- og universitetsstyrer ved UiO. 997 

 998 

Post 7317 SULF 999 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet Studentutvalgenes lederforum 1000 

 1001 

Post 7316 Møter med eksterne 1002 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet møter med eksterne aktører, herunder Velferdstinget, andre 1003 

studentparlament, osv. 1004 

 1005 

Post 7319  Promotering og kampanjer  1006 

Posten dekker kostnader tilknyttet aktivitet som gjennomføres for å promotere studentparlamentet. 1007 

Dette innebærer innkjøp av promoteringsmateriell og kampanjeutgifter som stand-materiell, gensere, t-1008 

skjorter, bærenett og annet som måtte være nødvendig for å promotere SP på en god måte.  1009 

 1010 

Post 7320    Møtekostnader til Studentparlamentsmøter 1011 

Denne posten dekker mat og andre kostnader i forbindelse med Studentparlamentsmøter.  1012 

 1013 

 1014 

Post 7321  Arrangementskostnader 1015 

Posten dekker mindre arrangementer som frokostmøter, sosiale og politiske arrangementer for 1016 

Studentparlamentet, samt andre arrangementer som fremmer Studentparlamentet og vår politikk.  1017 

 1018 

Post 7322   Handlingsplanseminar 1019 

Posten dekker arrangering av Politisk seminar på starten av studieåret, og inkluderer midler til 1020 

overnatting, mat, transport og eventuelle kostnader tilknyttet gjennomføring. Posten forblir lav med 1021 

hensikt om å søke midler til UiO, da UiO har gitt tydelig signal om at de ønsker å gi støtte til større 1022 

arrangementer. 1023 
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 1024 

Post 7323    NSO 1025 

Posten dekker hovedsakelig UiOs delegasjons utgifter på NSOs landsmøte og formøter tilknyttet dette 1026 

arrangementet.  1027 

 1028 

Post 7324  Semesterstart 1029 

Denne posten dekker alle utgifter knyttet til semesterstartsarrangementer, f. eks. grilling, vafler og 1030 

lounge utenfor Villa Eika.  1031 

 1032 

Post 7325  Studentkonferanse 1033 

Posten dekker arrangering av en studentkonferanse i februar/mars måned. Denne inkluderer midler til 1034 

overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer.  I år velger vi å holde posten lav da vi har fått 1035 

midler fra UiO til gjennomføring av konferansen, og at posten derfor kun vil være en buffer for 1036 

utforutsette kostnader.  1037 

 1038 

Post 7326  Andre møter 1039 

Posten dekker andre møtekostnader tilknyttet for eksempel, AU-møter, dekanlunsjer, rektoratmøter, 1040 

samarbeidsmøter med relevante aktører, etc.  1041 

 1042 

74-Gaver og kontingenter 1043 

 1044 

Post 7410   Kontingenter 1045 

Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs. Dette er en post som 1046 

vi har økt betraktelig det siste året, da vi har fått en tydelig beskjed fra UiO at de ikke ønsker ytterligere 1047 

enkeltsøknader til å dra på konferanser, slik det har blitt gjort tidligere år.  1048 

  1049 

Post 7415 Gaver 1050 

Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO-AU, VT-AU og 1051 

SP-AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år.  1052 

 1053 

Post 7462 Fraksjonsstøtte 1054 

Støtte til de studentpolitiske listene ved Studentparlamentet ved UiO.  1055 

 1056 

Post 7463 Studentorganer 1057 

Midlene som ulike studentorganer kan søke til. Hvert år fastsettes en viss sum gjennom tildelingen til SP. 1058 

Midler fra post 7463 overføres fra SP til studentorganer etter godkjent søknader.  1059 

 1060 

75-Forsikring 1061 

 1062 

Post 7500    Forsikringspremie 1063 

Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU.  1064 

 1065 

76-Andre driftskostnader 1066 

 1067 

Post 7706    AU-disposisjon 1068 

SP-AU disponerer denne posten. Utgiftene knytter seg i hovedsak til diverse utgifter som ikke dirkete 1069 

dekkes av andre poster, som interne arrangementer, og teambuilding.  1070 

 1071 
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Post 7723   Studentparlamentsvalg 1072 

Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget, som materielle 1073 

utgifter og utgifter forbundet med debatter og arrangementer. Kostnader for ekstrahjelp, som f.eks. 1074 

valgansvarlige ved fakultetene i forbindelse med studentvalget, går også under denne posten.  1075 

 1076 

Post 7770 Bankkostnader  1077 

Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn.   1078 

 1079 

Post 7790 Andre driftskostnader 1080 

Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikke passer inn under 1081 

andre poster.  1082 

 1083 

80-Finansinntekter 1084 

 1085 

Post 8050 Renteinntekter  1086 

Renteinntekter på egenkapitalen til SP.  1087 

 1088 

Post 8155  Renteutgifter  1089 

På denne posten føres Studentparlamentets eventuelle renteutgifter.  1090 

 1091 

 1092 

 1093 

Forslag til vedtak 1094 

Revidert budsjett høsten 2017 vedtas. 1095 

  1096 
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 1098 

Se regnskapet for 2017, som har blitt sendt ut som vedlegg. 1099 

 1100 

Forslag til vedtak: 1101 

Regnskapet for 2017 godkjennes.  1102 
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FORKORTELSER 
 

AU –  Arbeidsutvalget 

ESN –  Erasmus Student Network 

ISU –  International Students’ Union Of Norway 

LMU –  Læringsmiljøutvalget 

NSO –  Norsk Studentorganisasjon 

NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  

SAIH –  Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

UiO –  Universitetet i Oslo 

SiO –  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP –  Studentparlamentet 

VT –  Velferdstinget 

 


