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TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

    

 

2. INNKALLING TIL MØTE 06/18-19 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
         

Tid: Tirsdag 26.02.19, kl. 17:00-21:00 

Sted: Domus Theologica, Auditorium U40 

 

 

KL. 

17:00 

 

SAKSNR. 

097/18-19 

 

SAKSTITTEL 

Valg av møteledelse og referent  

 

SAKSTYPE 

Vedtakssak 

 098/18-19 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 099/18-19 

100/18-19 

Godkjenning av dagsorden 

Godkjenning av referat 

Vedtakssak 

Vedtakssak 

 101/18-19 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 102/18-19 

103/18-19 

Ettergodkjenning av oppnevninger  

Orienteringer 

Vedtakssak 

Orienteringssak 

    

17:30 

18:15 

 

18.45 

104/18-19 

105/18-19 

Koblingen mellom forskning og utdanning – S2030 

UiO sett utenfra – S2030 

 

Pause 

 

Diskusjonssak 

Diskusjonssak 

18:55 106/18-19 Styringsdokumenter Diskusjonssak 

19:05 

20:00 

20:30 

 

20:45 

 

21:00 

107/18-19 

108/18-19 

109/18-19 

 

Styringsdokumenter 

Studenthussaken 

Resolusjoner 

 

Eventuelt 

Møtekritikk 

Møteslutt 

Vedtakssak 

Diskusjonssak 

Vedtakssak 

   

 

Husk at det er møteplikt til møtene i Studentparlamentet. Dersom du ikke kan møte, må du selv 

kontakte din vararepresentant og varsle Studentparlamentet. Ring Anne på tlf. 22 85 70 44 eller 

send e-post til anne.aase-maland@sp.uio.no 

    

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsutvalget 

Susann, Ingrid, Peter, Synthia og Andreas   

mailto:anne.aase-maland@sp.uio.no
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SAK  INNHOLD 1 

  2 

097/18-19 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

  Arbeidsutvalget foreslår Torgeir Lebesbye som ordstyrer og Anne Aase-Mæland som 4 

  referent. 5 

   6 

098/18-19 GODKJENNING AV INNKALLING  7 

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 8 

      9 

099/18-19 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10 

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 11 

 12 

100/18-19 GODKJENNING AV REFERAT 13 

  Referat SP-møte nr. 5/18-19. 14 

 15 

  Referatet finner du på:  16 

  https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2018-19/referater/ 17 

       18 

101/18-19 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 19 

  For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må 20 

valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på 21 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 22 

  23 
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SAKSNUMMER:   102/18-19 24 

SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 25 

 26 

Mellom SP-møte nr. 5 og nr. 6 har det blitt gjort følgende oppnevning av arbeidsutvalget:  27 

 28 

OPPNEVNING AV VARA TIL UiO:NORDEN 29 

- Synthia Zaman 30 

 31 

 32 

OPPNEVNING AV VARA TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 33 

- Marissa Liu (Grønn liste) oppnevnes som vara 34 

 35 

 36 

OPPNEVNING AV DELEGATERT TIL NSOs LANDSMØTE 37 

Delegater:  38 

- Synthia Zaman 39 

- Ezgi Kutal 40 

- Ane Granli Kallset 41 

- Johannes Saastad 42 

- Erlend Ditlefsen Aag 43 

- Linnea Alexandra Barberini 44 

- Hashem Jafari 45 

- Gard Løken Frøvoll 46 

- Amanda Haugnes Rygg 47 

- Idun Kløvstad 48 

- Adrian Helle 49 

- Runa Kristine Fiske 50 

- Eva Strømme Moshuus 51 

- Marissa Liu 52 

- Sigurd H. Lindvig 53 

- Christen Andreas Orvin Wroldsen 54 

- Ingrid Uleberg 55 

- Susann Andora Biseth-Michelsen 56 

 57 

Varaer:  58 

- Christina Eide 59 

- Kari Anne Andersen 60 

- Ronja Gullbrandsen 61 

- Håkon Borgos 62 

- Snorre Sandberg 63 

- Marius Frans Linus Hillestad 64 

- Frida Margareta Rasmussen 65 

- William Høie 66 
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- Kristine Berg Heggelund 67 

- Jonas Virtanen 68 

- Peter Linge Hessen 69 

- Henrik Bjørndalen 70 

- Terje Hovet Horpestad 71 

- Ole Marius Gaasø 72 

 73 

Forslag til vedtak: 74 

Oppnevningen godkjennes. 75 

76 
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SAKSNUMMER:   103/18-19 77 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

 

ORIENTERINGER 78 

 79 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING 80 

Siden sist har vi hatt sykemeldinger i AU som har påvirket vår arbeidskapasitet. Peter brakk beinet rett 81 

før julebordet 18. januar og Ingrid brakk beinet en uke etter. Dette har preget arbeidshverdagen til de 82 

resterende delene av arbeidsutvalget og daglig leder. 83 

 84 

Videre har AU jobbet mye med planleggingene av studentkonferansen. Husk å melde dere på og 85 

invitere folk! https://www.facebook.com/events/559418797866479/  86 

 87 

Deler av arbeidsutvalget og daglig leder deltok på årets bærekraftskonferansen i Bergen. Vi valgte å 88 

prioritere dette fordi Universitetet tidligere har uttrykt ønsker om at Bærekraftsmålene skal være et av de 89 

overordnende målene i utformingen av strategien. Dette var en veldig lærerik opplevelse hvor vi fikk 90 

mange gode ideer på hvordan vi kan synliggjøre bærekraftsmålene her på UiO. Vi deltok på Day Zero 91 

som blant annet bestod av workshop med andre studenttillitsvalgte ved andre universiteter, høyskoler 92 

og NSO. Arbeidsutvalget føler seg ekstra motivert til å fortsette arbeidet for å dytte universitetet i en 93 

enda mer bærekraftig retning. Arbeidsutvalget jobber med å se på hvordan vi kan konkretisere arbeidet 94 

fremover. For eksempel har vi blant annet sett på muligheten til å bli med på streiken: Fridays for Future. 95 

 96 

Arbeidsutvalget har jobbet med Strategi 2030. Tankesmiene samler innspill og er åpen for ideer. Vi har 97 

blitt invitert til workshop om «UiO sett utenfra», og blitt invitert til å holde en kort innledning til 98 

workshopen om «Tunge trender». I kjernegruppen for kobling mellom forskning og utdanning har det 99 

blitt diskutert ulike ulemper og fordele ved universitetet. For eksempel tverrfaglighet har blitt identifisert 100 

som ett av de vanskeligste områdene å flytte UiO, men kanskje også et av de områdene som er helt 101 

nødvendig. Leder for kjernegruppen, også kalt tankesmien, Aud Tønnesen kommer på møte for å 102 

informere om arbeidet.  103 

 104 

ORIENTERINGER FRA LEDER, SUSANN ANDORA BISETH-MICHELSEN 105 

 106 

   107 

https://www.facebook.com/events/559418797866479/
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Peter og jeg deltok på fellesmøte for Utdanningskomiteen og Forum for forskningsdekaner hvor vi 108 

snakket om ny formidlingspolitikk ved UiO, sosial innovasjon, og innspill til Strategi 2030 på grunnlag av 109 

innledning og spørsmål. Noen av disse spørsmålene vil SP få muligheten til å kommentere i sak 104/18-110 

19.  111 

 112 

Digitalt læringsmiljø: Saken som var oppe på SP-møte nr. 5 (Sak 094/18-19 - Masterplan for IT), og ble 113 

fulgt opp av Johannes Saastad og meg. Ut ifra det arbeidsgruppen til styringsgruppen for Masterplan for 114 

IT hadde lagt fram for Universitetsstyret mente vi at det manglet en tydelig satsning på studentsiden og 115 

kursing av ansatte og studenter. Andreas i arbeidsutvalget tok med seg innspillene vi hadde til 116 

Universitetsstyret.  117 

 118 

AU skal være med på å promotere retningslinjer for UiO som heter «Sammen mot trakassering». Disse  119 

skal etter planen vedtas 12. mars i Universitetsstyret. Vi er fornøyde med utkastet vi har fått muligheten 120 

til å komme med innspill på, og kommer til å følge saken i Universitetsstyret.  121 

 122 

Studiebarometeret for 2018 ble lansert 12. februar og viser at færre studenter enn det vi i SP-AU skulle 123 

ønske har kjennskap til varslingssystemet ved UiO. Dette kan komme av at UiO ikke bruker ordet varsling 124 

om sitt eget system, eller av for dårlig informasjonsflyt i organisasjonen. Sammen med UiO skal vi bidra 125 

til synliggjøring av systemet gjennom kampanje, mail og mediedekning i mars. 126 

https://www.uio.no/om/hms/si-fra/  127 

 128 

VT-AU har kommet med en oppfordring om at SP skal ta standpunkt og diskutere to saker og holde en 129 

workshop. Sakene det gjelder er om SP mener semesteravgiften skal dekke NSO-kontingent og hvor 130 

vidt SiO skal drifte karrieresenter. Disse to sakene vil bli tatt opp på de kommende SP-møtene, mens når 131 

det kommer til workshopen har vi besluttet å ta dette som en ordinær SP-sak (se sak 108/18-19).  132 

 133 

Studenthovedstaden, som består av ledere fra de største utdanningsinstitusjonene i Oslo, har nå åpnet 134 

for at flere studentledere kan delta. Jeg har deltatt på et møte hvor fokuset var på orienteringssaker og 135 

en sak om Speedfriending, hvor vi var medarrangører. Jeg skal på møte 19. februar hvor jeg blant annet 136 

skal ta opp en sak om medvirkning, påvirkning og samarbeid med Studenthovedstaden siden jeg mener 137 

dette er et organ med stort potensiale som kan bli enda bedre.  138 

 139 

Vi har nå blitt kontaktet av BIEN Norge, som skal avholde en nordisk konferanse om borgerlønn på 140 

Chateau Neuf 5.-7. april, om å fortelle politikerne om studentøkonomi under det de kaller «Silent 141 

Sofa». Silent Sofa er en slags innledning hvor representantene fra de ulike politiske partiene skal 142 

sitte å lytte mens folk forteller om sin livssituasjon og hvordan utfordringene kan løses. Vi jobber 143 

også med å få gjennomført Studentnach, i samarbeid med NSO og andre utdanningsinstitusjoner, i 144 

forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019. Vi ser nå på muligheten til å slå sammen 145 

disse to arrangementene.   146 

 147 

Jeg har deltatt på NSOs ledersamling hvor vi blant annet snakket om Prinsipprogrammet til NSO 148 

for 2019-2022, sammenhengen mellom mangfold og læringsutbytte, kommune- og fylkestingsvalg 149 

2019 og organisasjonskultur, da spesielt med tanke på hvordan vi vil at landsmøte skal være. Til 150 

slutt vil jeg trekke fram studenter og forsikring, når er vi som studenter forsikret og når er vi ikke 151 

det? Dette er spørsmål vi må ta med oss i arbeidet mot revidering av det nasjonale lovverket.  152 

 153 

Jeg har deltatt på samling med NTNU, UiT, UiB og NMBU. Her diskuterte vi blant annet hvordan vi som 154 

institusjoner kan jobbe med Bærekraftsmålene. Vi diskuterte også hvordan vi kan jobbe for redusere pris 155 

https://www.uio.no/om/hms/si-fra/
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på pensumlitteratur. Det vi så gjennom diskusjonen er behovet for en satsning på digitalisering av 156 

pensum og hvordan vi kan gjøre dette tilegnelig for alle. Videre snakket vi om institusjoners håndtering 157 

av klager på kvalitet på undervisningen, mottak av førsteårsstudenter og læringsmiljøutvalgsordningen.  158 

 159 

 160 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, PETER LINGE HESSEN 161 

Jeg har som følge av mitt brukne ben vært 50 % i arbeid siden forrige møte.  162 

 163 

Strategi 2030, arbeidsgruppen for forskning og utdanning 164 

Som følge av min sykemelding har Susann overtatt min rolle, se felles orientering.  165 

 166 

Studentpolitisk nettverk 167 

For å gjøre det mer engasjerende og ikke minst hyggelig å engasjere seg frivillig i studentforeninger og 168 

studentpolitikken har vi arbeidet for å etablere et løst nettverk av foreninger og studentpartier som 169 

ønsker å organisere felles aktiviteter. Så langt er det Det Norske Studentersamfund, 170 

Samfunnsvitenskaplig Fakultetsforening, Arbeiderpartiets Studentlag, Den Konservative Studentforening, 171 

Liberale Studenter, Grønne Studenter og Studentparlamentet ved UiO som har tatt mest initiativ. Men vi 172 

ønsker selvsagt alle andre engasjerte foreninger velkomne. Vi har enda ikke etablert noen formell 173 

struktur, noe som nok vil bli nødvendig når listen av foreninger vokser.  174 

Neste arrangement vil bli kvelden 13. mars på U1, og vil involvere en politisk debatt med arbeidstittelen 175 

«Innvandringsdebatt med innestemme». Facebook-arrangement vil komme så fort som mulig.   176 

 177 

SP-valg  178 

Jeg har ansvar for å forberede valgomat til Studentparlamentsvalget 2019. For å lage en rettferdig test 179 

ønsker vi at listene tenker ut hvilke valgsaker dere har som skiller dere fra de andre listene.  180 

Den årlige valgdebatten på U1 er satt til onsdag 24. april, som også er den første dagen i valget. Sett av 181 

kvelden allerede nå. 182 

 183 

 184 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, SYNTHIA ZAMAN 185 

Dekanen på SV-fakultetet har foreslått omorganisering av enhetene på fakultetet. De ønsker å flytte to 186 

enheter til under institutter. Disse enhetene er ARENA - Senter for europaforskning og TIK - Senter for 187 

teknologi, innovasjon og kultur. Jeg har blitt kontaktet av det nydannede programrådet på TIK. Brukt 188 

noe tid på å bistå dem og samlet informasjon om hele prosessen som foregår der. 189 

Utover det har mye tid gått til det organisatorisk rundt studentkonferansen. 190 

  191 

Delegasjonsleder NSO 192 

Her er det ikke mye å melde annet enn at delegasjonslisten straks er klar, og jeg, i samarbeid med resten 193 

av AU, vil se på muligheter for forberedende møter frem mot landsmøte til NSO.  194 

Se gjerne på de ulike vervene man kan stille til her https://www.student.no/lm9/lm9-valg/ 195 

Merk dere de ulike datoene og fristene!  196 

 197 

Internasjonalt ansvarlig 198 

Semestrets første møte med internasjonal komité var onsdag 13.02. Vi diskuterte ulike tiltak som enten 199 

allerede finnes ved andre universiteter, her fikk vi innspill fra en utvekslingsstudent fra USA, og andre 200 

mulige løsninger for å gjøre første dagen i Oslo noe enklere.   201 

Vi diskuterte også Studentvalget 2019. Tidligere har det blitt avholdt internasjonal debatt. Etter mye om 202 

og men, kom vi frem til at vi i år ikke skal ha en internasjonal debatt. Det var enighet om at det kanskje 203 

https://www.student.no/lm9/lm9-valg/
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ikke er den beste måten å nå ut til internasjonale studenter, og at vi burde se på andre muligheter. Et av 204 

alternativene som ble diskutert er å lage en videosnutt i samarbeid med promoteringskomitéen.  205 

 206 

Fakultetsstyreansvarlig 207 

Det ble også holdt semesterets første FUS-møte. Her diskuterer vi hva som foregår på de ulike 208 

fakultetene, og gir orienteringer fra universitetsstyret. 209 

 210 

Universitetsstyret 211 

For orientering fra universitetsstyremøte, se Andreas sin orientering. 212 

 213 

 214 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSTYREREPRESENTANT, CHRISTEN ANDREAS WROLDSEN 215 

 216 

Miljøansvarlig 217 

Bærekraftskonferansen bidro med flere konkrete ideer for det videre klima- og miljøarbeidet på 218 

UiO. Av disse vil jeg spesielt trekke frem ideen om å innføre en generell reisepolicy for universitetet, 219 

som et verktøy for å redusere miljøskadelig reisevirksomhet. Dette har alt blitt drøftet med 220 

miljøsjefen i EA og vil inngå i en presentasjon vi planlegger å holde for universitetsledelsen i nær 221 

fremtid, sammen med en rekke andre forslag til klima- og miljøtiltak.  222 

 223 

Etter at SP vedtok resolusjonen om klimagassregnskap har vi fremmet denne for ledelsen og saken 224 

skal opp til diskusjon på førstkommende møte med rektoratet. Om alt går etter planen håper vi et 225 

klimagassregnskap kan lanseres allerede før sommeren, men det er enda ingen garantier for at 226 

ordningen blir permanent eller for at det vil følges opp med effektive tiltak.  227 

 228 

I samarbeid med flere vitenskapelige ansatte, miljøsjefen i EA mfl. har jeg vært med på å utforme et 229 

opprop for å redusere flyreiser i virksomheten, i tråd med SPs politikk. Oppropet lanseres snart og 230 

vi har som mål å få med så mange ansatte og studenter som mulig. Vi håper alle representanter vil 231 

underskrive oppropet og bidra til spredningen! 232 

 233 

Det arbeides fortløpende med å sikre at prioritering av miljø- og klimaspørsmål får tydelig 234 

forankring i Strategi 2030. AU har jobbet for at tenketanken «Tunge Trender» også skal diskutere 235 

miljøspørsmål, og vi vil følge dette tett opp. Susann og jeg deltar på gruppens innspillsmøte 27. 236 

februar.  237 

 238 

Vi er også kommet videre med arbeidet rundt miljøfestivalen, særlig på samarbeidsområdet. 239 

Onsdag 13. februar avhold miljøkomitéen første møte med mulige samarbeidspartnere der vi 240 

diskuterte videre samarbeid. Det ble vedtatt å nedsette et festivalråd bestående av miljøansvarlig, 241 

miljøkomitéen og én representant fra hver samarbeidspartner. Rådet vil møtes regelmessig frem 242 

mot festivalen i september. Etter møtet har hele elleve studentforeninger bekreftet at de vil bidra, 243 

mens minst to foreninger fremdeles er i tenkeboksen. Vi mener dette danner et solid grunnlag for 244 

et godt arrangement. 245 

 246 

Til slutt kan jeg orientere om at UiO i samarbeid med kommunen ønsker å gjennomføre et 247 

prøveprosjekt kalt «Bike kitchen» på campus. Ideen går ut på at man etablerer en sykkelkafé der 248 

kommunen i noen måneder stiller med reparatør som kan fikse sykler, og eventuelt andre ting. 249 

Miljøkomitéen er svært positiv til ordningen og har kommet med flere innspill. Tanken videre er at 250 
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studenter skal ta over driften på sikt. Forslag til hvordan dette kan gjøres kan fremmes til 251 

miljøkomitéen.  252 

 253 

 254 

Velferdsansvarlig 255 

Velferdstinget (VT) avholdt sitt vårseminar 9.-10. februar, og UiO stilte med full delegasjon. Det ble 256 

avholdt formøte med delegasjonen uken før, der nesten alle representanter deltok. På seminaret 257 

ble det blant annet vedtatt ny handlingsplan for VTs arbeidsutvalg og politiske grunndokumenter 258 

ble revidert. Neste møte avholdes 28. februar.  259 

 260 

 261 

Universitetsstyret 262 

Universitetsstyret hadde møte 5. februar, der vi blant annet diskuterte utkast til Masterplan for IT. I 263 

tråd med diskusjonene som har gått i Studentparlamentet ba vi om at neste utkast må inneholde 264 

en tydeligere ambisjon om en felles studentportal, og utdype planene for opplæring av forelesere 265 

og lærere i bruk av digitale verktøy. Resten av styret sa seg enige i dette, og vi forventer derfor at 266 

dette ligger inne i neste utkast. På møtet ble det også rettet kritikk mot deler av prosessen rundt 267 

Strategi 2030. På bakgrunn av kritikken har rektoratet besluttet å forlenge prosessen noe for å sikre 268 

at flere blir hørt. I forlengelse av bærekraftkonferansen i Bergen har Synthia og jeg også deltatt på 269 

seminar om bærekraftsarbeid med nettverket for studentrepresentanter i universitetsstyrer, 8.-10. 270 

februar. Neste ordinære møte finner sted 12. mars.  271 
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SAKSNUMMER:  104/18-19 

SAKSTITTEL: Koblingen mellom forskning og utdanning 

– S2030 

SAKSANSVARLIG:  Susann Andora Biseth-Michelsen 

SAKSTYPE:   Diskusjon 

 

 

KOBLINGEN MELLOM FORSKNING OG UTDANNING – S2030 
 272 

Universitetsledelsen har opprettet tankesmier som skal bidra i arbeidet fram mot en ny strategi for 273 

UiO. Den ene tankesmien har koblingen av forskning av utdanning som tema og har som mandat å 274 

bidra til en klarere forståelse av hvordan koblingen forskning og utdanning bør håndteres i en ny 275 

strategi. Herunder hvordan tverrfaglighet og kunnskap i bruk kan bidra til å realisere UiOs 276 

utdanningsambisjoner. Notat om en langsiktig og fremtidsrettet satsing på utdanning tar for seg 277 

hva universitetet legger i disse begrepene. 278 

 279 

Tankesmien skal lage en rapport som skal inngå i prosessen frem mot Strategi2030, og de avholder 280 

noen dialogmøter for å få innspill til arbeidet. Studentene er essensielle partnere når det gjelder 281 

utdanningsutvikling ved UiO, og tankesmien ønsker derfor dialog med Studentparlamentet. 282 

 283 

Tankesmiens leder, Dekan Aud Tønnesen, vil innlede til diskusjon på SP-møtet.  284 

 285 

 286 

Diskusjonsspørsmål, sendt inn av tankesmiens leder 287 

Vi ønsker innspill til tankesmiens arbeid og sluttrapport og ber derfor studentrepresentantene om 288 

å reflektere over og gi tilbakemeldinger på følgende spørsmål: 289 

 290 

1. Hva skal til for at samspillet mellom forskning og utdanning utfolder seg slik at disse 291 

gjensidig utvikler hverandre?  292 

a. hvilke hindringer ser dere?  293 

b. Kjenner dere til gode eksempler som kan ha overføringsverdi til andre miljøer ved 294 

UiO? 295 

c. Hvilken rolle ser dere at studentene har i å styrke dette samspillet? 296 

2. Helt åpent spørsmål: Hvordan skal UiO befeste sin posisjon som det mest attraktive 297 

studiestedet i Norge/Norden/Europa?»   298 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2018/02-06/d-sak-2-en-langsiktig-og-framtidsrettet-satsing-pa-utdanning-ved-uio.pdf
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/koble-forskning-utdanning/
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SAKSNUMMER:  105/18-19 

SAKSTITTEL:    UiO sett utenfra – S2030  

SAKSANSVARLIG:  Synthia Zaman 

SAKSTYPE:   Diskusjon 

 

 

UIO SETT UTENFRA – S2030 299 

 300 

UiO har startet prosessen med å lage en ny tiårsstrategi. Det har blitt opprettet fire tankesmier om 301 

sentrale strategiområder. Hver av tankesmiene skal produsere en kort rapport som vil inngå i 302 

beslutningsgrunnlaget for den videre strategiprosessen.   303 

 304 

Tankesmien «UiO sett utenfra» ledes av museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad, 305 

og har følgende mandat: 306 

 Konkretisere hva som menes med utenfra blikket 307 

 Vurdere det materialet som allerede finnes 308 

 Eventuelt supplere 309 

 Gi korte, endringsorienterte anbefalinger på denne bakgrunn til hvordan UiO skal jobbe med 310 

sine eksterne relasjoner 311 

 312 

Mandatets avgrensning tar utgangspunkt i at UiO oppfattes forskjellig, basert på tre roller eller 313 

funksjoner: 314 

1. Partner/kunnskapsutvikler 315 

2. Produsent av arbeidskraft og kunnskap som skal brukes 316 

3. Samfunnsutvikler 317 

 318 

I arbeidet mot sluttrapporten vil det være workshop og innspillsmøter. Håkon Glørstad har også tidligere 319 

uttrykt at tankesmien ønsker synspunkter fra studentene og har sendt inn spørsmål og temaer de kunne 320 

tenkt seg å diskutere med studentrepresentanter.  321 

 322 

Tankesmiens leder, Håkon Glørstad, vil innlede til diskusjon på SP-møtet. 323 

 324 

Diskusjonsspørsmål, sendt inn av tankesmiens leder 325 

Vi ønsker innspill til tankesmiens arbeid og sluttrapport og ber derfor studentrepresentantene om 326 

å reflektere over og gi tilbakemeldinger på følgende spørsmål: 327 

 328 

1. Studentenes opplevelse av UiO før de begynner på master - kanskje særlig omdømme i 329 

forkant av studiested 330 

 331 

2. UiO og de internasjonale studentene/studentorganisasjonene. Hvordan oppleves UiO i 332 

dette perspektivet 333 

 334 

3. UiO og karriereplanlegging 335 

 336 

4. Fra endt studium til arbeidslivet - hvordan opplever UiO-utdannede det?  337 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/strategi/strategi2030/tankesmier/uio-sett-utenfra/
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SAKSNUMMER:  106/18-19 

SAKSTITTEL:    Styringsdokumenter 

SAKSANSVARLIG:  Christen Andreas Wroldsen 

SAKSTYPE:   Diskusjon 

 

STYRINGSDOKUMENTER 338 

 339 

Bakgrunn for saken 340 

Studentparlamentets styringsdokumenter ble tatt opp til diskusjon og endringer ble forslått til samtlige 341 

dokumenter på møtet 24. januar. I etterkant av dette møtet oppdaget Arbeidsutvalget at enkelte 342 

endringsforslag dessverre ikke hadde blitt sendt inn i sin helhet, eller manglet underpunkter. For å rette 343 

opp denne feilen åpner vi igjen for en kort debatt om nye forslag til styringsdokumentene på dette 344 

møtet. Merk at kun nye forslag kan debatteres under denne saken.  345 

 346 

 347 

Reglementet 348 

Hvordan Studentparlamentet er organisert er bestemt av en rekke styringsdokumenter som sammen 349 

utgjør regelsamlingen. Gjeldende regelsamling kan dere lese på: 350 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/  351 

 352 

Regelsamlingen består av følgende styringsdokumenter, som det kan fremmes endringsforslag til: 353 

- Reglement 354 

- Økonomiske retningslinjer 355 

- Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 356 

- Forretningsorden 357 

- Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets arbeidsutvalg 358 

 359 

Saksgang 360 

Endringsforslag må fremsettes skriftlig på Studentparlamentsmøtet og forslagene ikke kan 361 

realitetsbehandles før neste ordinære Studentparlamentsmøte. Dette betyr at endringsforslag til 362 

styringsdokumentene må fremmes og debatteres på dette møtet, og at disse endringsforslagene danner 363 

grunnlag for vedtakssaken om styringsdokumenter som skal opp på neste møte.  364 

 365 

Kontrollkomitéen (KK) innstiller i forkant av neste SP-møte på om endringsforslagene. Innstillingen 366 

skal lyde på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas».  367 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/
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SAKSNUMMER:  107/18-19 

SAKSTITTEL: Styringsdokumenter 

SAKSANSVARLIG:  Peter Linge Hessen 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

STYRINGSDOKUMENTER 368 

 369 

Bakgrunn og saksgang 370 

 371 

Studentparlamentets styringsdokumenter  372 

Hvordan Studentparlamentet (SP) skal styres er nedfelt i en rekke styringsdokumenter. Gjeldene 373 

versjoner er tilgjengelige på våre nettsider: 374 

http://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/regelsamling/  375 

 376 

Forrige møte i Studentparlamentet (møte nr. 5, 24. januar) ble det fremmet og diskutert endringsforslag 377 

til følgende dokumenter:  378 

 Reglement for Studentparlamentet ved UiO   379 

 Forretningsorden for Studentparlamentet ved UiO 380 

 Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet  381 

 Økonomiske retningslinjer for Studentparlamentet 382 

 Arbeidsbeskrivelse for SPs arbeidsutvalg  383 

 Veiledning for fraksjonsstøtte 384 

 385 

Saksgang  386 

For å endre styringsdokumentene må saken behandles på to møter i Studentparlamentet.  387 

På det forrige møtet ble endringsforslag fremmet og diskutert. På dette møtet skal forslagene 388 

realitetsbehandles og voteres over. Diskusjonen ble altså tatt forrige møte, og dette på møtet skal vi ikke 389 

diskutere endringsforslagene, kun votere over dem.  390 

 391 

Et forslag til endring trenger 2/3 flertall av de tilstedeværende representantene for å bli vedtatt.  392 

Kontrollkomiteen innstiller overfor Studentparlamentet på reglementsendringene. Innstillingen skal lyde 393 

på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør vedtas», jf. Reglement for 394 

Studentparlamentet ved UiO § 15. 395 

  396 

Vi anbefaler alle representanter til å ta stilling til og notere ned deres mening til innstillingen før møtet, 397 

da voteringen kan gå raskt for seg.  398 

 399 

Send arbeidsutvalget og kontrollkomiteen oppklarende spørsmål, så vil vi etter beste evne avklare disse 400 

før votering.   401 

http://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/regelsamling/
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ENDRINGSFORSLAG TIL REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED 

UIO 
 

Forslag 1 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: - 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Tittelen på dokumentet endrer navn til 

vedtekter, ellers i dokumentet endres også 

reglement til vedtekter. 

Beskrivelse av endringsforslag: Vedtekter er et vanligere begrep for det øverste 

regeldokumentet i de fleste organisasjoner. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 2 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg  

Paragraf: 1-4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- * Grupper, delegasjoner, komiteer, utvalg og 

lignende som blir valgt ut fra 

Studentparlamentet skal etter rimelighetens 

grenser tilstrebe å være representativ for 

studentparlamentets sammensetning og UiOs 

studentmasse. * *Hensyn til 

listesammensetning skal da veie tyngst, kjønn 

skal være andre kriterium før 

fakultetstilhørighet. Dette gjelder så lenge det 

ikke bryter med andre regler for det aktuelle 

organets sammensetning. 

Endring: Vi ønsker en formulering som legger føringer for at man skal inkludere parlamentets 

mindretall i nevnte grupper. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør ikke vedtas.  

Begrunnelse: KK støtter intensjonen om en bred representasjon i SP-tilknyttede utvalg, men 

mener samtidig at forslagets andre ledd legger for eksplisitte føringer for hvordan ulike former 

for mangfold skal prioriteres opp mot hverandre. Vi mener det ikke er hensiktsmessig å 

vedtektsfeste hva SP-representanter skal stemme ut fra ved personvalg. Når det gjelder det mer 

overordnede ønsket om bred representasjon, er dette mtp. kjønn- og fakultetsfordeling også 

allerede dekket av paragraf §5-4 i reglementet, som fastslår at «Til samtlige tillitsverv og ombud 

Studentparlamentet velger eller innstiller til, skal det tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en 

rimelig representasjon fra de forskjellige fakulteter.» 
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Forslag 3 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Stryking 

Paragraf: 2-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Velferdstinget er bindeleddet mellom 

studentene ved UiO og Studentsamskipnaden 

- 

Endring: Vi regner det som en overflødig setning. Det er merkelig at vi skal inkludere beskrivelse 

for en annen organisasjons arbeidsoppgave i våre vedtekter. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 4 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: 6-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Ansatte i nevnte studentdemokratiers 

administrasjon 

Endring: Administrativt ansatte har ikke demokratiske rettigheter i Studentparlamentet, og vi 

mener det bør klargjøres i vedtektene i tilfeller hvor et sittende representant i parlamentet skulle 

få jobb i en av de nevnte studentdemokratiene. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 5 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Stryking 

Paragraf: 7-4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Debatten om hvorvidt et 

Studentparlamentsmøte skal lukkes holdes for 

lukkede dører. 

- 

Endring: Det finnes gode grunner for å lukke et møte, men utenforstående burde få en viss 

innsikt i hvilke grunner som ligger bak lukkingen. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 6 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 
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Paragraf: 8-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Studentparlamentet velger to 

Universitetsstyrerepresentanter samlet, og 

begge kjønn skal være representert. 

Studentparlamentet velger to 

Universitetsstyrerepresentanter samlet, og mer 

enn ett kjønn skal være representert. 

Endring: Det finnes mer enn to kjønn og ingen bør være diskvalifisert fra å stille til 

Universitetsstyret om de ikke faller innenfor kjønnsdikotomien 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør ikke vedtas.  

Begrunnelse: Man bør bruke samme formulering som i Universitets- og høyskoleloven. Slik vi 

tolker loven, må de som blir valgt ha forskjellige kjønn av enten mann eller kvinne registrert i 

folkeregisteret (skrevet på pass osv.). Kjønnet personen selv oppgir er ikke relevant. Jf. UH-loven § 

8–3 (2) og likestillings- og diskrimineringsloven skal "begge" kjønn være representert 

 

Forslag 7 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Stryking 

Paragraf: 9-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

…brukes som formøter til Universitetets 

komiteer… 

- 

Endring: Komitéene kan fremdeles gjøre det under beskrivelsen om at "de ellers står fritt til å 

påta seg arbeidsoppgaver" Vi regner det som en unødvendig presisering. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 8 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 9-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

… og står ellers fritt til å påta seg 

arbeidsoppgaver. 

...og står ellers fritt til å påta seg andre 

arbeidsoppgaver 

Endring: Vi ønsker å legge inn ordet andre inn i setningen. La ikke dette inn i dokumentet for 

redaksjonelle endringer siden det berører et kulepunkt hvor det eksisterer et strykningsforslag. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 9 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 
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Paragraf: 9-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Studentparlamentet velger på konstituerende 

møte medlemmer til følgende 

saksforberedende komitéer 

Det skal velges 5 medlemmer på 

konstituerende møte til alle komitéer som 

herunder nevnes. Tilhørende punkter om de 

enkelte komitéenes medlemmer som velges på 

konstituerende møte strykes. 

Endring: En redaksjonell endring fra dagens vedtekter, men parlamentet kan ha argumenter for 

at komitéer skal ha ulik størrelse i fremtiden. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 10 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 9-2c 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Det skal tilstrebes at minst ett eksternt medlem 

i komitéen. 

Det skal etterstrebes flere eksterne medlemmer 

i komitéen 

Endring: Ordet "flere" erstatter "minst ett" 

UiO og Oslo generelt har mange studentorganisasjoner som jobber med internasjonale spørsmål 

og som kan ha relevant erfaring for å sitte i internasjonale spørsmål. Endringen ses i 

sammenheng med neste endringsforslag, og blir enda mer relevant om neste endringsforslag 

skulle falle. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 11 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 9-2c 

Dagens tekst: Ny tekst: 

ISU, SAIH og ESN kan oppnevne en observatør 

til Internasjonal komité. 

ISU, SAIH og ESN kan oppnevne et medlem til 

Internasjonal komité hver. 

Endring: Dagens vedtekt sier at disse organisasjonene kan utnevne en observatør. Komiteen har 

ikke vedtaksmyndighet så vi ser ikke noe poeng i å gjøre et skille mellom observatører og 

ordinære medlemmer. I tillegg ønsker vi å presisere at alle tre kan oppnevne medlemmer. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 12 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 9-2d 

Dagens tekst: Ny tekst: 

hvor minst ett medlem er ekstern. det skal etterstrebes at minst ett medlem er 

eksternt. 

Endring: Dagens vedtekter sier at vi skal velge et eksternt medlem, på konstituerende møte. Vi 

mener det kun bør etterstrebes. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 13 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 9-2d 

Dagens tekst: Ny tekst: 

5 medlemmer velges til Promoteringskomitéen Det skal velges 5 medlemmer til 

Promoteringskomitéen på konstituerende 

møte 

Endring: Faller om forslaget til 9-2 vedtas. Dagens vedtekter gir mulighet for at andre komitéer 

kan etterutnevne medlemmer, for Promoteringskomitéen kan det tolkes slik at alle medlemmer 

skal velges på konstituerende møte. Vi ser ingen grunn til å forskjellsbehandle 

promoteringskomitéen og andre komitéer med tanke på dette. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 14 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: 14-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Resolusjoner regnes som foreldet tre år etter 

vedtaksdatoen 

Endring: Resolusjoner som er relevante over lang sikt blir innarbeidet i andre dokumenter som 

studentpolitisk plattform. Gamle resolusjoner bør heller fremmes på nytt for å sikre at sittende 

studentparlament i større grad har kjennskap og eierskap til den. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 15 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: 17 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Studentutvalgene ved UiOs fakulteter skal 

komme med en uttalelse. 

Studentutvalgene ved UiOs fakulteter skal 

innen første behandling ha mulighet til å 

komme med en skriftlig uttalelse 

Endring: Klargjøring av dagens vedtekter. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 16 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Kontrollkomitéen i samarbeid 

Studentparlamentets administrasjon gis 

fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

Reglement for Studentparlamentet ved UiO. 

De har ansvar for å gjennomføre språkvask og 

sørge for en hensiktsmessig inndeling av 

underparagrafer og kulepunkter. 

Endring: Samtlige styringsdokumenter trenger en opprydding. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 17 – REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 

Type endring: Stryking 

Paragraf: 2-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- SP- SU-delegater har ikke stemmerett ved 

personvalg. 

Endring: SPSU-representantene får stemmerett ved personvalg. 

Forslagsstiller: Dorthea Enger Fraksjon: SUUV 

Innstilling: Kan vedtas 
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ENDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 
 

Forslag 1 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: Gjennomgående endring 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Endre tittelen på dokumentet til "Økonomisk 

reglement for Studentparlamentet", 

gjennomgående erstatte "økonomiske 

retningslinjer" med "økonomisk reglement" og 

gjennomgående erstatte "retningslinjer" med 

"reglement". 

Endring: "Retningslinjer" gir et uheldig inntrykk av at det økonomiske reglementet kun er 

veiledende. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 2 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet med unntak av § 7.1-7.4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Studentparlamentets Administrasjon Studentparlamentets daglig leder 

Endring: Vi utvider administrasjonen som frem til i dag kun har bestått av daglig leder. Den nye 

stillingen trenger ikke samme økonomiske myndighet som daglig leder. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør vedtas. 

Begrunnelse: Følger av endring av struktur 

 

Forslag 3 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: 6.1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Studentparlamentets Administrasjon Studentparlamentets leder og daglig leder 

Endring: Gjeldende praksis. Leder bør også godkjenne reiser på SPs regning. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 4 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: 6.3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Dersom egen bil benyttes ved reisen, 

godtgjøres dette med kr. 1,50 per 

kilometer. Studentparlamentets Administrasjon 

kan utover dette ved spesielle behov innvilge 

et tillegg på kr. 0,50 per kilometer per ekstra 

passasjer. Ingen har imidlertid krav på å få 

dekket mer enn billigste reisemåte. 

"Dersom egen bil må benyttes ved reisen, 

godtgjøres dette etter statens satser for 

kjøregodtgjørelse. Ingen har imidlertid krav på 

å få dekket mer enn billigste reisemåte." 

Endring: Å bruke egen bil er en sjelden gang nødvendig. Ofte er det SP som da i praksis låner bil 

av vedkommende for frakt eller lignende (HP sem osv.). Vi mener eier da bør kompenseres for 

dette etter statens satser. Dette er kun aktuelt i de tilfeller vi ikke kan benytte UiOs leieordning for 

elbil. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 5 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Strykning 

Paragraf: 9.4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Stryke hele punktet 

Endring: Dette er ikke lenger praksis da parlamentet ikke har bevilget penger til fast 

telefongodtgjørelse for AU på flere år. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 6 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: 10.1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

1500 1750 

Endring: KKs honorarer har stått stille i en årrekke. Vi mener parlamentet bør diskutere om disse 

bør heves. AU legger her kun frem et forslag til mulig økning. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 7 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: 10.2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

750 1000 

Endring: KKs honorarer har stått stille i en årrekke. Vi mener parlamentet bør diskutere om disse 

bør heves. AU legger her kun frem et forslag til mulig økning. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 8 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: 11.1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

125 kroner 160 kroner 

Endring: SP er helt avhengig av å få gode ordstyrere til møtene våre. Timelønnen ordstyrere 

mottar har stått stille i en årrekke og vi mener denne bør økes. AU legger her kun frem et forslag 

til hva timelønnen kan ligge på. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 9 –  ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Kontrollkomitéen i samarbeid 

Studentparlamentets administrasjon gis 

fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

Økonomiske retningslinjer for 

Studentparlamentet. De har ansvar for å 

gjennomføre språkvask og sørge for en 

hensiktsmessig inndeling av underparagrafer 

og kulepunkter. 

Endring: Samtlige styringsdokumenter trenger en opprydding. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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ENDRINGSFORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

 

Forslag 1 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: § 2 (a) 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- .. eller har innehatt ett studentpolitiskverv av 

betydelig omfang 

Endring: Ny setning vil være: Kandidaten må være semesterregistert ved Universitetet i Oslo i 

valgsemesteret. Studenter som har fått innvilget persmisjon av UiO eller eller har innehatt ett 

studentpolitiskverv av betydelig omfang er likevel valgbare. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør ikke vedtas. 

Begrunnelse: Kontrollkomiteen mener dette vil gi kontrollkomiteen litt for mye rom for tolkning. 

 

Forslag 2 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 4 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Det lokale valgallmøtet kan vedta forenklet 

valg i henhold til § 10-1. 

Det lokale valgallmøte kan vedta forenklet valg 

i henhold til §9-1 

Endring: Det står i dag oppgitt feil paragraf. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør vedtas. 

Begrunnelse: Følger av feil i paragraf 

 

Forslag 3 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Stryking 

Paragraf: § 6-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Stryke telefonnummer. - 

Endring: Vi har ikke behov for å ha telefonnummeret til kandidater til Studentparlamentet. Dette 

bør også strykes av hensyn til GDPR. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 4 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Tillegg 



25 
 

Paragraf: § 7-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Valgstyret skal bestå av en representant fra 

sittende Arbeidsutvalg og det skal etterstrebes 

å ha en representant fra hver liste som stiller til 

valg i styret. 

Endring: Ny paragraf om valgstyrets sammensetning. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 5 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Stryking 

Paragraf: § 8-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Det er mulig å inneha flere varaverv. - 

Endring: Unødvendig presisering. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 6 –  UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR VALG 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet 

Dagens tekst: Ny tekst:  

Kontrollkomitéen i samarbeid 

Studentparlamentets administrasjon gis 

fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

Utfyllende retningslinjer for valg til 

Studentparlamentet ved UiO. De har ansvar for 

å gjennomføre språkvask og sørge for en 

hensiktsmessig inndeling av underparagrafer 

og kulepunkter. 

Endring: Samtlige styringsdokumenter trenger en opprydding. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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ENDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 

 

Forslag 1 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: § 2-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Hvorvidt saker skal tas opp på et 

parlamentsmøte skal vuderes av 

Arbeidsutvalget og kontrollkomiteen. 

Endring: Forslaget skal legges til etter det som allerede står i paragrafen. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 2 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Strykning 

Paragraf: § 2-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Stryk punkt nummer 4 på listen over faste 

saker på dagsorden. 

- 

Endring: Referatene fra Arbeidsutvalgsmøtene blir lagt ut på nettsidene til Studentparlamentet 

og kan leses der. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 3 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Strykning 

Paragraf: § 2-5 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Stryke delen av punkt 5 hvor det står: 

"Orientering fra leder av Læringsmiljøutvalget 

når en student innehar studentvervet". 

- 

Endring: Dette blir ikke fulgt opp idag, derfor kan det strykes. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 
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Forslag 4 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 3-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Velferdstingets Arbeidsutvalg  

- Studentrepresentanter i 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus' 

Hovedstyre 

- Norsk studentorganisasjons Arbeidsutvalg  

- En representant fra Velferdstingets 

Arbeidsutvalg 

- En representant fra Studentrepresentanter i 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus' 

hovedstyre 

- En representant fra Norsk 

studentorganisasjons Arbeidsutvalg 

Endring: Punkt 1-3 i paragrafen. Presisere at kun én representant fra Velferdstingets 

Arbeidsutvalg, Studentrepresentanter i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus' hovedstyre og 

Norsk studentorganisasjons Arbeidsutvalg har møte-, tale- og forslagsrett på parlamentsmøter. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 5 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 3-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Et medlem av studentutvalgene ved Senter for 

Utvikling og Miljø, og Senter for Tverrfaglig 

Kjønnsforskning 

Et medlem fra hvert av studentutvalgene ved 

Senter for Utvikling og Miljø, og Senter for 

Tverrfaglig Kjønnsforskning. 

Endring: Punkt 5 i paragrafen. Slik ordlyden er i dag høres det ut som senterne har et felles 

studentutvalg - noe de ikke har. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 6 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 3-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Leder av SAIH og ISU, eller disses 

stedfortredere 

En representant fra SAIH og ISU. 

Endring: Endre fra at det hovedsakelig skal være leder av de to organisasjonene som har møte-, 

tale- og forslagsrett. Bedre formulering. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget 
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Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 7 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 4-1 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid, med 

adgang til to replikker à 1 minutt og svarreplikk 

à 1 minutt. 

Innlegg til debatten gis 2 minutter taletid. Det 

er ikke adgang til å ta replikker på innlegg før 

strek er satt. Etter strek er satt vil det være 

adgang til to replikker à 1 minutt og svarreplikk 

à 1 minutt. 

Endring: Det har i en lengre periode vært kjønnsubalanse i taletiden under 

studentparlamentsmøter. Både når det kommer til innlegg og replikker. Det har også tidvis vært 

mønster at det er de samme menneskene som tar ordet under debattene. Vi ønsker å skape 

breiere representasjon og mangfold i debattene, derfor ønsker en del av Arbeidsutvalget til å 

innføre en praksis som kan senke terskelen for å ta ordet under møtene. 

Forslagsstiller: Susann, Synthia og Ingrid  Fraksjon: Arbeidsutvalget, med dissens fra: 

Andreas og Peter 

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 8 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 4-3 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Forslag og endringsforslag skal fremmes 

muntlig innen strek er satt, og leveres 

møtelederbordet skriftlig. 

Forslag og endringsforslag skal fremmes 

muntlig innen strek er satt, og leveres digitalt. 

Endring: Vi bruker ikke lenger skriftlig skjema for endringsforslag. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas.  

Begrunnelse: I realiteten vil dette bare endre til at man ikke kan sende inn forslag på ark, man kan 

fortsette med digital innevering. (Digital er også skriftlig) 

 

Forslag 9 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 5-2 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Votering skjer ved håndsopprekning, med 

mindre minst 5 representanter krever 

avstemning ved navneopprop. Forslaget må 

fremsettes skriftlig. Personvalg skal være 

Votering skjer ved håndsopprekning, men 

mindre 1/3 av de fremmøtte representantene 
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skriftlig, dersom minst 1 representant krever 

det. 

krever skriftlig votering. Personvalg skal være 

skriftlig. 

Endring: Formuleringen av dagens paragraf er uryddig. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas. 

Begrunnelse: Dette er en endring fra 5 representanter til 1/3 av forsamlingen, og fjerning av 

navnopprop til fordel for skriftlig votering. 

 

Forslag 10 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: § 10 

Dagens tekst: Ny tekst: 

§ 10 § 8 

Endring: Her er det blitt en feil i dokumentet når man har strøket paragrafer i tidligere 

revideringer av forretningsordenen. Endringen er kun for å rydde opp i dokumentet. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Bør vedtas. 

Begrunnelse: Feilreferering 

 

Forslag 11 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: 4-6 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Svarrett: 

En hver person som stilles et direkte spørsmål 

kan innvilges midlertidig talerett og prioritert 

svarmulighet uavhengig av ordinær talerett, 

talerliste og maksbegrensning for replikker. 

Endring: Gjelder spesielt i saker hvor gjester som sitter på en spesiell kunnskap bør ha mulighet 

til å besvare konkrete spørsmål parlamentet måtte ha. Også når dette spørsmålet er stilt i en 

replikkutveksling eller etter at strek er satt. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

Forslag 12 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Tillegg 

Paragraf: 6 
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Dagens tekst: Ny tekst: 

- Behandling av politiske dokumenter 

 

* I vedtakssaker er det tilstrekkelig å komme 

med endringsforslag til de relevante 

kulepunktene.  

* Med mindre noe annet blir vedtatt er det 

arbeidsutvalget sitt ansvar å deretter sikre at en 

eventuell brødtekst er i logisk samsvar med de 

relevante vedtatte kulepunktene, eller å 

vurdere om brødtekst vil være overflødig etter 

at vedtaket er gjort.  

* Opprinnelige kulepunkter og brødtekst skal 

referatføres sammen med vedtatte kulepunkt 

og eventuell ny brødtekst.  

* Enhver representant skal kunne få innsyn i 

gammel og ny brødtekst og rettighet til å 

fremme et alternativt forslag til brødtekst innen 

neste studentparlamentsmøte.  

Endring: Dette har vært gjenstand for mye diskusjon innad i Studentparlamentet og det er i vårt 

ønske at vi kommer med klare retningslinjer rundt dette slik at vi slipper å bruke tid på å 

diskutere fremgangsmåte fremfor sak. 

 

Brødtekst er ofte nødvendig for å forklare et komplisert forslag og bør av og til følge med et evt 

vedtak sett at det er noe vi i arbeidsutvalget skal ta med til andre organer.  

 

Store møter er dårlig egnet til å ta detaljerte diskusjoner rundt innholdet i en brødtekst. Skal vi ha 

et krav om at brødtekst og kulepunkt skal være sammenhengende innen møteslutt, så øker vi 

terskelen for å komme med endringsforslag til en vedtakssak, referatføringen kan bli langt 

vanskeligere og voteringen kan ta lang tid. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 13 –  FORRETNINGSORDEN 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet 

Dagens tekst: Ny tekst:  

Kontrollkomitéen i samarbeid 

Studentparlamentets administrasjon gis 

fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

Forretningsorden. De har ansvar for å 

gjennomføre språkvask og sørge for en 

hensiktsmessig inndeling av underparagrafer 

og kulepunkter. 
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Endring: Samtlige styringsdokumenter trenger en opprydding. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

 

 

ENDRINGSFORSLAG TIL ARBEIDSBESKRIVELSE FOR SP-AU 

 

Forslag 1 –  ARBEIDSBESKRIVELSE SP-AU 

Type endring: Stryking 

Paragraf: 1-10 

Dagens tekst: Ny tekst: 

Stryke hele punktet - 

Endring: - 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

 

Forslag 2 –  ARBEIDSBESKRIVELSE SP-AU 

Type endring: Endring 

Paragraf: Hele dokumentet 

Dagens tekst: Ny tekst: 

- Kontrollkomitéen i samarbeid 

Studentparlamentets administrasjon gis 

fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i 

Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentets 

arbeidsutvalg. De har ansvar for å gjennomføre 

språkvask og sørge for en hensiktsmessig 

inndeling av underparagrafer og kulepunkter. 

Endring: Samtlige styringsdokumenter trenger en opprydding. 

Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fraksjon: Arbeidsutvalget  

Innstilling: Kan vedtas 

  402 
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SAKSNUMMER:  108/18-19 

SAKSTITTEL: Studenthussaken 

SAKSANSVARLIG:  Christen Andreas Wroldsen 

SAKSTYPE:   Diskusjon 

 

STUDENTHUSSAKEN 403 

 404 

Se sak nr. 068/18-19 fra Studentparlamentsmøte nr. 3, 18.10.18, for bakgrunnsinformasjon og 405 

tidligere behandling av saken.  406 

 407 

 408 

Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) tok i desember kontakt med sine medlemslag med 409 

forespørsel om vi kunne arrangere en workshop eller lignende for å få flere innspill til hva UiO-410 

studentene ønsker seg i et nytt studenthus i sentrum. Vi valgte å avslå dette i hovedsak fordi vi 411 

mener man trenger en mer helhetlig prosess, dersom hensikten er å skaffe et nytt og bedre 412 

grunnlag for utformingen av et studenthus. Vi opplever at andre medlemslag deler vår oppfatning 413 

om dette.  414 

 415 

Det er allikevel slik at forprosjektet beveger seg mot slutten og at VT før sommeren skal fatte 416 

vedtak om å gå videre eller skrinlegge de prosjektplanene som foreligger. Ny informasjon kommer 417 

stadig frem i saken og vi ønsker derfor å invitere Studentparlamentet til å ta stilling til noen mer 418 

generelle spørsmål rundt et eventuelt nytt studenthus. Diskusjonen vil være førende for de 419 

signalene AU sender til UiOs representanter i VT, UiO og kommunen. 420 

 421 

 422 

Hva er nytt?  423 

 424 

Nytt siden forrige behandling av saken er at AU har fått mer innsyn i hva som skjer i kulissene av 425 

studenthusprosjektet, blant annet gjennom representasjon i styringsgruppen. Vår oppfatning er at 426 

det prosjektet som har vært debattert i Velferdstinget skiller seg noe fra det prosjektet man ønsker 427 

seg fra sentralt hold i SiO. Man har snakket om at Oslo-studenter trenger et nytt felles 428 

oppholdssted, et studentkultur- og foreningshus, og etter hvert har man også trukket inn det man 429 

har kalt en «innovasjonshub» som en del av prosjektet. Slik vi ser det er det sistnevnte, særlig i 430 

form av et møtested mellom næringsliv, arbeidsliv og studenter, som har vakt størst interesse hos 431 

SiO. Det snakkes også om et behov for å spisse prosjektet for å kunne tiltrekke seg finansiering.  432 

 433 

Det virker i dag fremdeles helt åpent hva som skal ha hovedvekt i prosjektet, et foreningshus eller 434 

en møteplass mellom studenter og arbeidsliv, men vi har et klart inntrykk av at SiO helst vil satse 435 

på sistnevnte.  436 

 437 

Vi har ikke til hensikt å snakke ned et slikt prosjekt og anerkjenner at det kan ha mange positive 438 

aspekter. Vi har vedtatt at vi ikke kan støtte et prosjekt som vil gå på bekostning av DNS, og en slik 439 

arbeidslivsvinkling vil sannsynligvis ikke være i konflikt med det. Det er heller ikke utenkelig at både 440 

institusjonene, stat og kommune kan være interessert i å støtte et slikt prosjekt, med tanke på at 441 

arbeidslivsrelevans for tiden har stor oppmerksomhet og at det kommer en Stortingsmelding om 442 

dette.  443 

 444 
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Spørsmålet en må stille seg er allikevel om et slikt prosjekt kan vedtas under tittelen «studenthus», 445 

i den forstand begrepet har blitt benyttet i SP og VT det siste året, eller om et arbeidslivsfokusert 446 

hus i St. Olavsgate 32 må fremmes som en ny sak for VT. Et annet spørsmål er selvsagt om dette er 447 

noe SiO burde bruke studentenes penger på.  448 

 449 

Etter bestilling fra VT undersøker SiO en rekke alternative tomter og bygg i sentrum, men det er vår 450 

klare oppfatning at ingen av alternativene som har blitt vurdert så langt sees som realistiske. I 451 

realiteten er det fremdeles kun bygget i St. Olavsgate 32 som vurderes som egnet av de byggene 452 

man har sett på, på tross av dette byggets svakheter.  453 

 454 

 455 

 456 

Vedtatt SP-politikk 457 

 458 

Fra SPP: 459 

 460 

 Studentparlamentet skal spille en aktiv rolle for å legge til rette for foreningsaktivitet, blant 461 

annet ved å sikre gode rammebetingelser for studentforeningene. 462 

 463 

 Studentparlamentet skal jobbe for bedre samarbeid med studentkulturen og bistå 464 

studentforeninger i aktuelle saker. 465 

 466 

Vedtak fra SP-møtet november 2017: 467 

 468 

 Studentparlamentet anser DNS som mest kompetente til å vurdere rammevilkårene for eget 469 

virke, herunder plassering.   470 

 471 

 Studentparlamentet skal jobbe for finansiering av et nytt studenthus i sentrum som et 472 

supplement til dagens tilbud på Chateau Neuf. 473 

 474 

 Dersom en må velge, ønsker Studentparlamentet heller å støtte at UiO finansierer et 475 

studenthus drevet av DNS enn et foreningshus slik Velferdstinget foreslår i sin 476 

handlingsplan.  477 

 478 

 St. Olavsgate 32 er kun aktuelt dersom det indre fredningsvedtaket kan oppheves. 479 

 480 

 481 

Forslag til diskusjon: 482 

 483 

1. Gitt at et eventuelt nytt studenthus blir et supplement til Chateau Neuf, og det ikke 484 

går på bekostning av DNS, hva slags nytt studenthus kan Studentparlamentet stille 485 

seg bak?  486 

 487 

2. Kan Studentparlamentet støtte et prosjekt under tittelen «nytt studenthus i sentrum» 488 

som i hovedsak fokuserer på å forbedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv, 489 

eller må et slikt prosjekt eventuelt fremmes på nytt for VT?  490 

  491 
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 SAKSNUMMER:  109/18-19 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG:  Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

RESOLUSJONER 492 

 493 

RESOLUSJON 1  494 

Fra: Arbeidsutvalget 495 

 496 

STUDENTPARLAMENTET STØTTER KLIMASTREIKEN!  497 

 498 

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og en samlet forskningsverden peker på katastrofale 499 

konsekvenser dersom vi ikke klarer å holde oppvarmingen under 1,5o C.  FNs klimapanel, IPCC, sier vi må 500 

redusere utslippene med 45 % innen 2030, basert på 2010-nivå for å nå dette målet.1 På tross av dette 501 

fortsetter utslippene av klimagasser å øke.  502 

 503 

For å rette oppmerksomhet på problemet har 16 år gamle Greta Thunberg denne høsten inspirert en hel 504 

verden gjennom hennes skolestreik for klimaet. Siden hun satte seg ned foran den svenske Riksdagen 505 

før valget i fjor, har tusenvis av skoleelever i en rekke land fulgt hennes eksempel.  506 

 507 

Inspirert av Thunberg arrangeres det i vår også studiestreiker foran Stortinget hver fredag.  508 

 509 

Studentparlamentet er lei av politikere som ikke handler, på tross av klare advarsler fra verdens 510 

klimaforskere, og mener at som studenter ved landets fremste kunnskapsinstitusjon bør vi aktivt støtte 511 

opp under Thunbergs initiativ. 512 

 513 

Studentparlamentet ved UiO 514 

 støtter studiestreiken for klima og oppfordrer studenter og ansatte til å delta på 515 

demonstrasjonene på Eidsvolls plass 516 

 mener at UiO skal være fleksible rundt obligatorisk aktivitet for å legge til rette for at studenter 517 

kan delta i klimastreiken 518 

 519 

 520 

 521 

Forslag til vedtak 522 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 523 

  524 

                                                           
1 IPCC. Summary for policymakers of IPCC special report on global warming of 1,5o C approved by governments. Hentet fra 

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/  

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
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FORKORTELSER 
 

AU –  Arbeidsutvalget 

DNS – Det Norske Studentersamfund 

ESN –  Erasmus Student Network 

HP –  Handlingsplan 

ISU –  International Students’ Union Of Norway 

KD –  Kunnskapsdepartementet  

KOF –  Kollegieforum  

LMU –  Læringsmiljøutvalget 

MN –  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

NiH –  Norges idrettshøgskole 

NSO –  Norsk Studentorganisasjon 

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

SAIH –  Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

SULF – Studentutvalgenes lederforum 

UiO –  Universitetet i Oslo 

SiO –  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP –  Studentparlamentet 

SPP –  Studentpolitisk plattform 

VT –  Velferdstinget 

 


