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OSLO, 16.05.19  

 

TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

 

1. INNKALLING TIL MØTE 01/19-20 I STUDENTPARLAMENTET VED UIO 
          

Tid:  Torsdag 23. mai 2019, kl. 17.00-21.00 

Sted:  Aud Smalltalk, Ole Johan Dahls hus 

 

 SAKSNR. 

 

SAKSTITTEL SAKSTYPE 

 001/19-20 Valg av møteledelse og referenter Vedtakssak 

 002/19-20 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 003/19-20 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 004/19-20 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 005/19-20 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

 006/19-20 Valg av tre medlemmer til Studentparlamentets Arbeidsutvalg  Valgsak  

 007/19-20 Valg av Leder av Studentparlamentet  Valgsak 

 008/19-20 Valg av Kommunikasjonsansvarlig  Valgsak 

 009/19-20 Valg av Studie- og læringsmiljøansvarlig Valgsak 

 010/19-20 Valg av to Universitetsstyrerepresentanter Valgsak 

 011/19-20 Valg av Nestleder for Studentparlamentet Valgsak 

    

 012/19-20 Valg av to representanter og tre varaer til Universitetets 

Utdanningskomité 

Valgsak 

 

 013/19-20 Valg av en representant og fire varaer til Læringsmiljøutvalget Valgsak 

 014/19-20 Valg av leder av læringsmiljøutvalget (blant LMU-rep.) Valgsak 

 015/19-20 Valg av fem medlemmer til Studentparlamentets Studie- og 

forskningskomité 

Valgsak 

 

 016/19-20 Valg av fem medlemmer til Studentparlamentets Internasjonale 

komité 

Valgsak 

 017/19-20 Valg av fem medlemmer til Studentparlamentets Miljøkomité Valgsak 

 018/19-20 Valg av fem medlemmer til Studentparlamentets 

Promoteringskomité 

Valgsak 

 019/19-20 Valg av tre medlemmer til Studentparlamentets Kontrollkomité Valgsak 

 020/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Ressursgruppe for tros- og 

livssynspraksis ved UiO 

Valgsak 

 021/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Bibliotekstyret Valgsak 

 022/19-20 Valg av en representant med vara til Styret for Uniforum og Apollon Valgsak 

 023/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Den sentrale klagenemnda Valgsak 

 024/19-20 Valg av en representant med vara til Det sentrale valgstyret Valgsak 

 025/19-20 Valg av to representanter til Skikkethetsnemnda Valgsak 

 026/19-20 Valg av en representant med vara til Priskomitéen Valgsak 

 027/19-20 Valg av en representant med vara til Styret i forum for vitenskapsteori Valgsak 
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 028/19-20 

 

Valg av en representant med vara til Styret for Senter for tverrfaglig 

kjønnsforskning 

Valgsak 

 029/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Styret for de Naturhistoriske 

museum 

Valgsak  

 

 030/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Styret ved de 

Kulturhistoriske museum 

Valgsak 

 031/19-20 Valg av en representant med vara til Senterrådet ved Norsk senter for 

menneskerettigheter 

Valgsak 

 032/19-20 Valg av en representant med vara til UiO:Energi Valgsak 

 033/19-20 Valg av en representant med vara til utvalget for Nord-Sør samarbeid Valgsak 

 034/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Styret i Den internasjonale 

sommerskolen 

Valgsak 

 035/19-20 Valg av en representant med vara til Sasakawafondet Valgsak 

 036/19-20 Valg av en representant med vara til Scholars at risk-komiteen Valgsak 

 037/19-20 Valg av to representanter og to varaer til styret for UiO:Livsvitenskap Valgsak 

 038/19-20 Valg av en representant med vara til styret for UiO:Norden Valgsak 

 039/19-20 Valg av en representant med vara til tilsettingsutvalget for 

vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning 

Valgsak 

 040/19-20 Valg av en representant med vara til nettverk for studentrekruttering Valgsak 

 041/19-20 Valg av revisor Valgsak 

 042/19-20 Valg av en representant med vara til kunstfaglig råd Valgsak 

 043/19-20 Valg av en representant med vara til tildelingskomiteen for UiOs 

aktivitetsmidler 

Valgsak 

 044/19-20 Valg av to representanter og to varaer til LINK Valgsak 

 045/19-20 Valg av en representant med vara til Osloforsknings-styret Valgsak 

 046/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Hovedbrukergruppe for 

Livsvitenskapsbygget  

Valgsak 

 047/19-20 Valg av to representanter og to varaer til Temabrukergruppe for 

undervisnings- og læringsmiljø - Livsvitenskapsbygget 

Valgsak 

 048/19-20 Valg av en representant og en vara til Styret for den Weis-

Rosenkroneske stiftelse 

Valgsak 

    

  Møteslutt kl. 21.00  

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

Fristen for å stille til Studentparlamentets Arbeidsutvalg for å bli vurdert av innstillende organ var 16. 

mai kl. 12.00. Kandidatskjemaene til verv i Arbeidsutvalget blir publisert på våre nettsider fortløpende.  

 

Man kan sende inn kandidatskjema fram til Studentparlamentet går til stemmeavgivning i den enkelte 

valgsak, men vi ber om at de som ønsker å stille til valg sender inn kandidatskjema snarest mulig. Det er 

mulig å stille til valg til Studentparlamentets Arbeidsutvalg etter 16. mai kl. 12.00, men man vil da ikke bli 

vurdert av innstillende organ.  Mer informasjon om vervene og kandidatskjemaer (for å stille til verv) 

finner man på sp.uio.no/still-til-valg/ 

 

Kandidatskjema – valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg: https://forms.gle/XfgxvhW3i4jRnGYn9  

Kandidatskjema – øvrige verv: https://forms.gle/LbN3tgQtCqqap8fLA  

 

http://www.studentparlamentet.uio.no/valg/still-til-valg/
https://forms.gle/XfgxvhW3i4jRnGYn9
https://forms.gle/LbN3tgQtCqqap8fLA
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Husk at det er møteplikt på møtene i Studentparlamentet. Dersom noen ikke kan møte, må man selv 

kontakte sin 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 

V/ Susann, Ingrid, Peter, Andreas og Synthia 

 

  

mailto:anne.aase-maland@sp.uio.no


4 

SAK  INNHOLD 

  

001/19-20 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENTER 

Arbeidsutvalget foreslår Torgeir Lebesbye og Line Willersrud som ordstyrere og Anne 

Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou som referenter. 

   

002/19-20 GODKJENNING AV INNKALLING  

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 

      

003/19-20 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

  Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 

 

004/19-20 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- og 

stemmerett må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen 

innstiller på hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes.    

    

005/19-20 ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

  Mellom SP-møte nr. 7 2018/19 og SP-møte nr. 1 2019/20 har det blitt gjort følgende 

oppnevninger av Arbeidsutvalget: 

 

  OPPNEVNING AV VARA TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 

 Christina Eide (Realistlista) oppnevnes som vara. 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL UTDELINGSKOMITÉEN FOR 

STUDENTPARLAMENTETS UNDERVISNINGSPRIS 

 Nariman Hame (JF) oppnevnes som representant. 

 

  Forslag til vedtak:           

  Oppnevningene godkjennes. 
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006/19-20 VALG AV TRE MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG 

 

ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING: 

5 representanter som sitter på heltid 

 Studentparlamentsleder 

 Kommunikasjonsansvarlig 

 Studie- og læringsmiljøansvarlig 

 To universitetsstyrerepresentanter 

 Ingen vararepresentanter 

 

Kjønnskvotering: Det skal være minst to personer av hvert kjønn i AU, der 

universitetsstyrerepresentantene skal være en av hvert kjønn, og der de resterende AU-medlemmene 

skal være minst en av hvert kjønn. 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20, i tillegg til en overlappsperiode fra 01.07.20-15.07.20. 

 

I henhold til Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo» § 8 velger Studentparlamentet 

tre medlemmer til AU. Deretter velges leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og 

kommunikasjonsansvarlig blant de tre som blir valgt inn i første valgrunde. Tilslutt velges de to 

universitetsstyremedlemmene i eget valg. Deretter velges nestleder blant SP-AU og 

Universitetsstyrerepresentantene, hvor nyvalgt leder ikke er valgbar. 

 

Beskrivelse av vervene: 

Å være et medlem av Arbeidsutvalget er et fulltidsverv, hvor du frikjøpt fra studiene et helt studieår for å 

jobbe for Studentparlamentet. Arbeidsutvalget er Studentparlamentets utøvende organ og de som tar 

seg av daglige gjøremål. Lederen er Studentparlamentets ansikt utad, og fungerer også som 

medlemslagsleder i Norsk Studentorganisasjon (NSO).  AU har møter ca. 1 gang i uken der større og 

mindre saker tas opp. AU innstiller overfor Studentparlamentet til vedtak i saker som er behandlet i 

Studentparlamentets komitéer og har avgjørelsesmyndighet i saker som er delegert til dem av 

Studentparlamentet. 

 

AU er sammensatt etter formannskapsmodellen. Dette betyr at flere av de ulike fraksjonene i 

Studentparlamentet skal være representert, i stedet for den fraksjonen (eller gruppen av fraksjoner) som 

har flest stemmer i Studentparlamentet. Alle fem plassene står på valg hvert år. AU-medlemmene 

trenger ikke være valgt inn i Studentparlamentet, og har plassfratredelse hvis de er det. For å være 

valgbar til AU må man være registrert student våren samme år som representanten blir valgt, eller 

registrert i studiepermisjon hos UiO. 

 

 

007/19-20 VALG AV LEDER AV STUDENTPARLAMENTET 

 

Velges blant de som ble valgt til Arbeidsutvalget under saknr. 006/19-20 Valg til Studentparlamentets 

Arbeidsutvalg. 
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008/19-20 VALG AV KOMMUNIKASJONSANSVARLIG 

 

Velges blant de som ble valgt til Arbeidsutvalget under saknr. 006/19-20 Valg til Studentparlamentets 

Arbeidsutvalg. 

 

 

009/19-20 VALG AU STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG 

 

Velges blant de som ble valgt til Arbeidsutvalget under saknr. 006/19-20 Valg til Studentparlamentets 

Arbeidsutvalg.  

 

 

010/19-20 VALG AV TO UNIVERSITETSSTYREREPRESENANTER 

 

UNIVERSITETSSTYRET 

2 studentrepresentanter (minst to forskjellige kjønn) 

2 personlige vararepresentanter (kun for Universitetsstyremøter) 

Antall møter i året (ca.): 8 

Sitter heltid i SP/AU 

Kjønnskvotering: Begge kjønn skal være representert (jfr. Universitets- og høyskoleloven, § 9.4-8) 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20, i tillegg til en overlappsperiode fra 01.07.20-15.07.20. 

 

Styrets oppgaver og sammensetning står beskrevet i «Lov om universiteter og høyskoler (universitets- 

og høyskoleloven)», i Kapittel 9: Styret., der § 9-3 Styrets sammensetning sier at vi har krav på to 

representanter i styret. Les mer her: http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/ 

 

Beskrivelse av vervet: 

Universitetsstyret er Universitetets øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder 

høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og 

regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Styret skal vedta 

strategien for institusjonens utdannings-, forsknings-, og formidlingsvirksomhet, samt sikre at denne 

følges opp. De har også ansvar for institusjonenes økonomiske ressurser og eiendom, samt at den 

interne organiseringen av institusjonens virksomhet er hensiktsmessig og kostnadseffektiv. 

 

En av studentrepresentantene sitter i Universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 

 

 

011/19-20 VALG AV NESTLEDER FOR STUDENTPARLAMENTET 

 

NESTLEDER 

 

Nestleder velges blant de allerede 5 valgte representantene til Arbeidsutvalget, og velges av 

Studentparlamentet. Nestleder er leders stedfortreder. Nyvalgt leder er derfor ikke valgbar. 

 

 

  

http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/
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012/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TRE VARAER TIL UNIVERSITETETS 

UTDANNINGSKOMITÉ 

 

UNIVERSITETET I OSLOS UTDANNINGSKOMITÉ 

 

1 studentrepresentant for ett år 

1 studentrepresentant for to år 

Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i Utdanningskomité i kraft av sitt verv 

3 vararepresentanter for ett år, velges i prioritert rekkefølge 

Antall møter i året (ca.): 6 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20/01.07.19-30.06.21 

 

Beskrivelse av vervet: 

Utdanningskomiteen skal være et rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål 

som gjelder universitetets studie- og utdanningstilbud, herunder sammensetningen av studie- og 

utdanningstilbud, system for kvalitetssikring, tiltak som fremmer internasjonalisering og andre aktuelle 

utdanningspolitiske spørsmål. 

 

Utdanningskomiteen ledes av prorektor for utdanning, og består av studiedekaner fra alle fakultetene 

og tre studenter. Studie- og læringsmiljøansvarlig i SP/AU har en av disse plassene i kraft av sitt verv. 

 

 

013/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT OG FIRE VARAER TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET  

 

LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 

 

1 studentrepresentant for to år 

Studie- og læringsmiljøansvarlig sitter i LMU i kraft av sitt verv, og ett påfølgende år (totalt to år) 

4 vararepresentanter for ett år, velges i prioritert rekkefølge 

Antall møter i året (ca.): 6 

Funksjonstid er i perioden 01.07.19-30.06.21 

 

Beskrivelse av vervet: 

Læringsmiljøutvalget skal være rådgivende organ for universitetsstyret/universitetsledelsen i spørsmål 

som gjelder studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø. Læringsmiljø forstås som aktivitet 

tilknyttet de områder som UiO disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av 

UiO, dvs. alt som ikke er direkte faglig. 

 

Læringsmiljøutvalget skal i sitt arbeid ha kontakt med studentorganene sentralt og på fakultetsnivå om 

spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd og aktivt innhente informasjon fra miljøene ved å 

gjøre seg kjent med aktuelle studentevalueringer og lignende. I tillegg har de et særlig ansvar for 

oppfølging av handlingsplan for studenter med funksjonshemming og aktivt holde universitetsledelsen 

orientert om områder med særlig behov for tiltak for bedre læringsmiljø.. 

 

Læringsmiljøutvalget består av fire representanter fra institusjonen (Universitetet) og fire representanter 

fra studentene. Ledervervet går på omgang mellom de to gruppene hvert annet år. Studentparlamentet 

velger hvert år to studenter som sitter i to år, hvor av den ene plassen automatisk går til studie- og 

læringsmiljøansvarlig. 
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014/19-20 VALG AV LEDER AV LÆRINGSMILJØUTVALGET (BLANT LMU-REP.) 

 

LEDER AV LÆRINGSMILJØUTVALGET 

 

Ledervervet i Læringsmiljøutvalget (LMU) går på omgang mellom studentene og institusjonen, og i 

perioden 2019-20 skal utvalget ledes av en student. Leder velges blant de fire faste 

studentrepresentantene i utvalget. Leder har en sekretær som bistår i saksforberedelser, ol.. 

 

 

015/19-20 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS STUDIE- OG  

  FORSKNINGSKOMITÉ 

 

STUDIE- OG FORSKNINGSKOMITÉEN (SFK) 

 

5 representanter som oppnevnes av Studentparlamentet 

Antall møter i året (ca.): 7 

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de 

forskjellige fakulteter  

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Komitéene er en diskusjonsarena for universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale saker. Komitéene 

kan være saksforberedende til Studentparlamentet, brukes som formøter til Universitetets komitéer, og 

står ellers fritt til å påta seg andre arbeidsoppgaver. 

 

Studie- og forskningskomitéen jobber med saker knyttet til studie- og forskningsvirksomhet ved UiO. 

Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets 

virksomhetsområdet. 

 

Studie- og forskningskomitéen består av 9 medlemmer, hvor 5 medlemmer skal velges direkte på 

konstituerende møte. I tillegg består komiteen av studentrepresentantene fra Universitetets 

Utdanningskomité, hvor Studie- og læringsmiljøansvarlig allerede sitter i kraft av sitt verv (komitéleder). I 

tillegg sitter den av universitetsstyrerepresentantene med forskningsansvar i komiteen.  

 

 

016/19-20 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS INTERNASJONALE 

KOMITÉ 

 

INTERNASJONAL KOMITÉ (IK) 

 

5 representanter som oppnevnes av Studentparlamentet 

3 representanter som oppnevnes av og fra ESN, ISU og SAIH  

Antall møter i året (ca.): 7 

            Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Komitéene er en diskusjonsarena for universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale saker. Komitéene 

kan være saksforberedende til Studentparlamentet og står ellers fritt til å påta seg andre 

arbeidsoppgaver. 
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Internasjonal komité skal jobbe med saker tilknyttet internasjonalt virksomhet på Universitetet i Oslo. 

Komitéen skal jobbe for å øke Studentparlamentets fokus på internasjonal aktivitet ved universitetet. 

Komitéen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets 

virksomhetsområdet. 

 

5 medlemmer velges til Internasjonal komité på konstituerende møte til Studentparlamentet. De 

resterende 3 plassene oppnevnes av ESN, ISU og SAIH. Disse tre eksterne organisasjonene kan 

oppnevne ett medlem hver.  AU-representanten med internasjonalt ansvar sitter i komitéen i kraft av sitt 

verv. 

 

 

017/19-20 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS MILJØKOMITÉ 

 

MILJØKOMITEEN (MK) 

 

5 representanter   

Antall møter i året (ca.): 7 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Komitéene er en diskusjonsarena for Universitetspolitiske, nasjonale og internasjonale saker. Komitéene 

kan være saksforberedende til Studentparlamentet og står ellers fritt til å påta seg andre 

arbeidsoppgaver. 

 

Miljøkomitéen skal jobbe med saker tilknyttet bærekraft- og miljøvirksomhet ved UiO. Komitéen 

skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller innenfor dets 

virksomhetsområdet. 

 

5 medlemmer velges til Miljøkomiteen på konstituerende møte til Studentparlamentet.  

 

 

018/19-20 VALG AV FEM MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS 

PROMOTERINGSKOMITÉ 

 

PROMOTERINGSKOMITEEN  

 

5 representanter   

Antall møter i året (ca.): 7 

            Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Promoteringskomiteen har i samarbeid med Arbeidsutvalget som oppgave å synligjøre 

Studentparlamentet. Komiteen skal bistå Arbeidsutvalget og Studentparlamentet i saker som faller 

innenfor dets virksomhetsområdet.  

 

5 medlemmer velges til Promoteringskomiteen. Det skal etterstrebes at minst ett medlem er ekstern. 

Medlemmene velges på konstituerende møte til Studentparlamentet.  
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019/19-20 VALG AV TRE MEDLEMMER TIL STUDENTPARLAMENTETS KONTROLLKOMITÉ  

 

KONTROLLKOMITÉEN (KK) 

 

3 representanter  

Ingen vararepresentanter 

Velges for perioden 01.07.19-30.06.20 

Møtes på oppfordring fra AU eller SP og på eget initiativ 

Må fratre sin plass i Studentparlamentet 

Kvotering: Det skal tilstrebes en kjønnsmessig fordeling og en rimelig representasjon fra de 

forskjellige fakulteter  

 

I henhold til Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo §10 består KK av 3 representanter 

valgt fra Studentparlamentet, internkonstituerer seg selv og velger en leder blant de tre.  

 

Beskrivelse av vervet: 

KK uttaler seg og om fortolkninger av reglement, og innstiller på endringsforslag til eksisterende 

reglementer/forskrifter. 

 

De går gjennom AUs disposisjoner og beslutninger, og kontrollerer at disse er innenfor retningslinjer og 

vedtak fattet i Studentparlamentet. Videre kontrollerer de Studentparlamentets økonomiske 

disposisjoner og kontrollerer om disse er i tråd med vedtatt budsjett. Komitéen innstiller overfor 

Studentparlamentet i disse sakene. 

 

KKs leder honoreres flatt 1 750 kr i semesteret for det arbeidet vedkommende gjør utenom 

Studentparlamentsmøtene. KKs leder må kunne svare på spørsmål utenom Studentparlamentsmøtene. 

Ingen av kandidatene til KK trenger å være Studentparlamentsmedlemmer, men de som velges har 

plassfratredelse det året de sitter der. De to andre medlemmene i KK honoreres med 1 000 kr flatt i 

semesteret. 

 

 

020/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL RESSURSGRUPPE FOR TROS- 

OG LIVSSYNSPRAKSIS VED UIO 

 

RESSURSGRUPPE FOR TROS- OG LIVSSYNSPRAKSIS VED UIO 

 

2 studentrepresentanter  

2 personlige vararepresentanter  

Antall møter i året (ca.): 5 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Ressursgruppen skal, innenfor rammene av overordnede føringer og plandokumenter ved UiO legge til 

rette for religions og livssynsmangfoldet ved UiO ved å:  

 ivareta de praktiske utfordringene ved å utrede, foreslå og gjennomføre praktiske tiltak ved behov, 

samt evaluere disse. 

 fremme saker av prinsipiell karakter til overordnede organer og ved behov delta i drøftinger. 
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 være i dialog og samarbeid med religions- og livssynsmangfoldet ved UiO og holde seg orientert 

om miljøer, aktuelle saker, lovgivning, politikk og erfaringer innenfor arbeidsfeltet.  

 kartlegge og systematisere erfaringer og utfordringer. Innhente intern og ekstern kompetanse fra for 

eksempel relevante fagmiljøer, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Likestillings- 

og diskrimineringsombudet (LDO). 

 tilrettelegge for erfaringsutvekslingsseminar en gang i året med de instanser som gjennom sitt 

arbeid med læringsmiljøet kommer i berøring med religions- og livssynsmangfoldet, for eksempel 

UiOs fakultet, sentre og aktuelle administrative enheter, SiO, og eventuelt andre aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 

Ressursgruppen rapporterer årlig til Læringsmiljøutvalget om sitt arbeid. 

 

 

021/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL BIBLIOTEKSTYRET 

 

BIBLIOTEKSTYRET 

 

2 studentrepresentanter 

2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge   

Antall møter i året (ca.): 4 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Biblioteksstyret er styrende organ for Universitetsbiblioteket, med underliggende avdelinger på 

fakultetene. Rådet består av representanter fra ulike fakulteter, samt to studenter.   

 

Bibliotekstyret er det øverste organ for Universitetsbiblioteket. Styret skal fastsette overordnede mål. 

prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldene lover, forskrifter og 

reglement, og vedtak fattet av Universitetsstyret. 

 

 

022/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL STYRET FOR UNIFORUM OG 

APOLLON 

 

STYRET FOR UNIFORUM OG APOLLON 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 3-4 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Styret for Uniforum er Universitetets styre for universitetetsavisene Uniforum og Apollon. Uniforum ble 

skilt ut i 2009 som en egen selvstyrt enhet, og har da opprettet et styre hvor det er en 

studentrepresentant. Les mer om Uniforum her: http://www.uniforum.uio.no/om/ og Apollon her: 

http://www.apollon.uio.no/om/ 

 

Obs: det anbefales å ikke være aktiv i Universitas samtidig som man sitter i styret til Uniforum og 

Apollon, da dette kan føre til habilitetsutfordringer.  

http://www.uniforum.uio.no/om/
http://www.apollon.uio.no/om/
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023/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL DEN SENTRALE 

KLAGENEMNDA 

 

DEN SENTRALE KLAGENEMNDA 

 

2 studentrepresentanter 

2 personlige vararepresentanter 

Antall møter i året (ca.): 8-10 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Klagenemnda behandler klager på enkeltvedtak og formelle feil ved eksamen. Nemnda behandler også 

saker som gjelder mistanke om fusk eller forsøk på fusk og andre saker som berører utestengning. Den 

som blir valgt må ha god kjennskap til reglene til universitetet, særlig de regler som ofte brukes i 

forbindelse med fusk, dårlig karakter, utestengning, opptak osv. 

 

 

024/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL DET SENTRALE VALGSTYRET 

 

DET SENTRALE VALGSTYRET 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 4 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Valgstyret er øverste organ for klagesaker ved valg på UiO, og innstiller på godkjenning til aktuelt organ. 

 

Valgstyret består av fire personer, en vitenskapelig ansatt, en teknisk/administrativt ansatt, en midlertidig 

ansatt (stipendiat) og en student. Den som blir valgt bør ha god kjennskap til UiOs valgreglement. 

Studentparlamentet innstiller til Universitetsstyret på dette vervet, som igjen oppnevner til styret.   

 

 

025/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL SKIKKETHETSNEMNDA 

 

SKIKKETHETSNEMNDA  

 

2 studentrepresentanter (ingen varaer) 

Antall møter i året (ca.): 1-4, men behandler kun saker ved behov  

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Skikkethetsnemnda ble opprettet i 2007, og skal vurdere saker der studenter blir ansett ikke skikket til å 

inneha en jobb de utdanner seg for etter studiet. Det er utarbeidet en forskrift fra departementet som 

fastsetter hvilke studier som krever skikkethetserklæring, dette er i hovedsak helse- og 

sosialfagsutdanninger, pedagogiske studier rettet mot barn og teologi. Det er en fordel om studentene i 

Skikkethetsnemnda har bakgrunn fra de studieretningene som dekkes av forskriften. 
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026/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL PRISKOMITÉEN 

 

PRISKOMITEEN 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant  

Antall møter i året (ca.): 2 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Komiteen deler ut priser som er nedsatt av UiO, og innstiller til Universitetsstyret der det kreves at 

avgjørelsen tas i Universitetsstyret. 

 

Priser:  

 Forskningsprisen 

 Pris for godt læringsmiljø 

 Formidlingsprisen 

 Innovasjonsprisen 

 

 

027/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL STYRET I FORUM FOR 

VITENSKAPSTEORI 

 

STYRET I FORUM FOR VITENSKAPSTEORI 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 3 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Området for virksomheten omfatter alle former for vitenskapelig studier av vitenskap og 

vitenskapsfilosofi.  

 

Forum for vitenskapsteori er et interfakultært og tverrfaglig forum som har som formål å bidra til 

åpen og kritisk debatt rundt vitenskapsteoretiske spørsmål. De formidler forskning innen alle 

former for vitenskapsstudier. Dette inkluderer vitenskapsfilosofi, vitenskapshistorie, 

vitenskapssosiologi samt vitenskapsetikk og forskningspolitikk. 

 

Styret organiserer seminarer knyttet til fagfeltene. Styret for forum for vitenskapsteori er tilknyttet 

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og arrangerer seminarer 1-2 ganger i året. 
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028/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL STYRET FOR SENTER FOR 

TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING  

 

STYRET FOR SENTER FOR TVERRFAGLIG KJØNNSFORSKNING 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 6-8 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er et universitetssenter som har som overordnet formål å 

drive tverrfaglig forskning, undervisning og formidling innen kjønnsforskningsfeltet, samt å stimulere til 

kjønnsforskning ved universitetets grunnenheter.  

 

Styret har ansvar for at sentrets målsetninger følges opp, i tillegg til økonomisk ansvar og andre typiske 

styreoppgaver. 

 

I styret møter to studentrepresentanter, en fra Studentparlamentet og en fra STK.  

 

 

029/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL STYRET FOR DE 

NATURHISTORISKE MUSEUM 

 

STYRET FOR NATURHISTORISK MUSEUM 

 

2 studentrepresentanter 

2 personlige vararepresentanter 

Antall møter i året (ca.): 5 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

Kjønnskvotering: Det skal velges en av hvert kjønn til dette styret. 

 

Beskrivelse av vervet: 

Naturhistorisk museum (NHM) er Norges største samling av naturhistoriske objekter. NHM omfatter 

Botanisk hage og Zoologisk museum, Botanisk museum og Geologisk museum.  Institusjonen skal være 

i samfunnets tjeneste og forvalte og formidle naturvitenskapelig informasjon til et bredt publikum, så vel 

som til vitenskapelige kolleger i inn- og utland. Styret legger strategier for hvordan disse målene kan 

nås. NHM har ca. 150 ansatte og et basisbudsjett på rundt 115 millioner, i tillegg til prosjektbudsjetter.  

 

Vervet er honorert. 
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030/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL STYRET FOR DE 

KULTURHISTORISKE MUSEUM 

 

STYRET FOR KULTURHISTORISK MUSEUM 

 

2 studentrepresentanter 

2 personlige vararepresentanter  

Antall møter i året (ca.): 7 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

Kjønnskvotering: Det skal velges en av hvert kjønn til dette styret. 

 

Les mer om styret her: http://www.khm.uio.no/om/styre/ 

 

Beskrivelse av vervet: 

Kulturhistorisk museum (KHM) består av Historisk museum og Vikingskipshuset. Museets primære virke 

er forskning, samling og formidling innen konservering, arkeologi, numismatikk, runologi, 

sosialantropologi og etnografi. KHM består i dag av seks seksjoner og flere underavdelinger. 

 

Kulturhistorisk museums høyeste organ er styret. Styret har ansvar for å legge overordnede mål og 

planer, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover.  Regler og 

vedtak fattet av Universitetsstyret legger føringer for museumsstyret. KHMs styre møtes vanligvis syv 

ganger i året. 

 

 

031/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL SENTERRÅDET VED NORSK SENTER 

FOR MENNESKERETTIGHETER 

STYRET FOR SENTERRÅDET VED NORSK SENTER FOR MENNESKERETTIGHETER 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 2-3 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Norsk senter for menneskerettigheter har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt 

vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, ved undervisning, 

rådgivning, informasjon og dokumentasjon.  

 

Senteret er tverrfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt ved 

Universitetet i Oslo. Styret har ansvar for at senteret når sine målsetninger. 

 

Det sitter tilsammen to studentrepresentanter i styret. Studentparlamentet velger én representant, og 

studentene ved Det juridiske fakultet velger én representant.  

 

Les mer om styret og styrets sammensetning her: 

http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/ 

 

 

http://www.khm.uio.no/om/styre/
http://www.jus.uio.no/smr/om/organisasjon/vedtekter/
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032/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL UIO:ENERGI 

 

UIO:ENERGI 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 2-4 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å 

redusere klima- og miljøproblemer. 

 

UiO:Energi er en plattform for samfunnskontakt på energifeltet, og bringer industri, studenter, 

myndigheter og forskningspartnere sammen. Målet er å stimulere til innovative og kreative 

løsninger for omstilling. 

Strategisk støtte gis for å fremme nytt samarbeid og nye forskningsprosjekter gjennom 

finansiering, workshops og åpne forelesninger. 

 

UiO:Energi koordinerer energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved 

Universitetet i Oslo. De er en pådriver for forskningsprosessen ved å fremme samarbeid på tvers av 

fagfelt, med andre forskningsinstitusjoner og med ikke-akademiske partnere. 

 

Les mer om UiO: Energi her: https://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/om/ 

 

 

033/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL UTVALGET FOR NORD-SØR 

SAMARBEID 

 

UTVALGET FOR NORD-SØR SAMARBEID 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 3- 4 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Utvalget koordinerer UiOs samarbeid med universiteter i utviklingsland og innstiller på søknader om 

økonomisk støtte fra Nasjonalt Utvalg for Utviklingslandsrelatert forskning (NUFU). Utvalgets 

administrasjon er Senter for Utvikling og Miljø (SUM).  Utvalget har ca. 4 møter i året. 

 

Les mer om utvalget her: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/nord-soer-utvalget/ 

 

 

  

https://www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/om/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/nord-soer-utvalget/
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034/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL STYRET I DEN 

INTERNASJONALE SOMMERSKOLEN 

 

STYRET I DEN INTERNASJONALE SOMMERSKOLEN 

 

2 studentrepresentanter 

2 personlige vararepresentanter  

Antall møter i året (ca.): 3 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på seks uker hver sommer et bredt kurstilbud 

innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 600 studenter fra rundt 100 

land.  I tillegg til den faglige virksomheten tilbys kultur- og ekskursjonsprogram. ISS har også 

undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk og samfunnsfag.  

 

Styret er det øverste organet for ISS. Styret utformer og iverksetter overordnet strategi for ISS.  

 

 

035/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL SASAKAWAFONDET 

 

SASAKAWAFONDET 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 2 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Skandinavia - Japan Sasakawa Fondet har til formål å styrke samarbeidet og de vennskapelige 

forbindelsene mellom Japan og de nordiske land. Dette søkes i hovedsak realisert gjennom støtte til 

forskning og studiereiser innen teknologi og medisin, humaniora og samfunnsfag, kunst og 

journalistikk.  

 

Fondet besitter studentstipender knyttet til bl.a. humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. 

 

 

036/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL SCHOLARS AT RISK- 

  KOMITEEN  

 

SCHOLARS AT RISK-KOMITEEN (SAR-KOMITEEN) 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): Minst ett 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 
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Beskrivelse av vervet: 

SAR-komiteen er en rådgivende komité for UiOs samarbeid med Scholars at Risk, et internasjonalt 

universitetsnettverk som gir midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som ikke kan utføre sitt 

vitenskapelige arbeid i hjemlandet, på grunn av sensur eller trusler. Komiteen skal gi råd til 

Universitetsdirektøren rundt disse spørsmålene: 

 

- Vurdere potensielle SAR-kandidater til å hospitere ved UiO samt rekruttere og følge opp 

mottakerenheter. 

- Initiere og koordinere eventuelle andre aktiviteter ved UiO relatert til Scholars at Risk. 

- Søke samarbeid med andre organisasjoner som kan støtte opp om universitetets arbeid for 

akademisk frihet og samarbeid med Scholars at Risk. 

 

Alle komiteens medlemmer meldes på Scholars at Risks interne kommunikasjonskanaler, som også gir 

tilgang til sensitiv informasjon som må behandles konfidensielt. Komiteen velger selv egnede 

samarbeidsmåter. Dersom det ikke finnes SAR-kandidater, eller andre SAR-relaterte aktiviteter på UiO, vil 

det ikke være aktivitet i komiteen. 

 

Les mer om SAR-komiteen her: http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/uios_komite_for_scholars_at_risk/ 

 

 

037/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL STYRET FOR   

  UIO:LIVSVITENSKAP 

 

UIO:LIVSVITENSKAP  

 

2 studentrepresentanter for ett år, en fra MN/MED/OD og en fra HF/JF/SV/TF/UV 

2 vararepresentanter for ett år i prioritert rekkefølge   

 Antall møter i året (ca.): 8 

Funksjonstid er perioden: 01.08.19-31.07.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

Livsvitenskapssatsingen har ansvar for å implementere UiOs strategi for livsvitenskap, og skal planlegge 

sin aktivitet basert på livsvitenskapsstrategiens overordnede perspektiver innen de seks vedtatte 

innsatsområdene: 

1. Styrke kvalitet og samhandling i forskning, 

2. Rekruttere, utdanne og utvikle talenter, 

3. Fremme innovasjon innen livsvitenskap for miljø og helse, 

4. Livsvitenskap, etikk og samfunn, 

5. Samspill og internasjonalisering, og 

6. Infrastruktur. 

 

Les mer om styret her: 

https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/organisasjon/styret/mandat-styret-uio-

livsvitenskap.html 

 

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/uios_komite_for_scholars_at_risk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/utvalg/uios_komite_for_scholars_at_risk/
http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/naturvitenskap-teknologi/lv-strategi.pdf
https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/organisasjon/styret/mandat-styret-uio-livsvitenskap.html
https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/organisasjon/styret/mandat-styret-uio-livsvitenskap.html
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038/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL STYRET FOR UIO:NORDEN 

 

UIO:NORDEN  

 

 1 representant for ett år 

 1 vara for ett år 

 Antall møter i året (ca.): 4 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

Hovedmålene for UiO:Norden: 

 Framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst. 

 Bruke tverrfaglighet som et middel til å realisere UiOs strategiplan fram mot 2020. 

 Øke gjennomslaget for ekstern finansiering. 

 Styrke samarbeidet med eksterne samfunnsinteresser og brukere. 

 Styrke tverrfaglig utdanning, relevans og studiekvalitet. 

 

Les mer om styret her: http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/om/maal-og-planer/index.html 

 

 

039/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL TILSETTINGSUTVALGET FOR 

VITENSKAPELIGE STILLINGER UTEN FAKULTETSTILKNYTNING 

 

TILSETTINGSUTVALGET FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER UTEN FAKULTETSTILKNYTNING 

 

1 representant for ett år 

 1 vara for ett år 

 Antall møter i året (ca.): <1 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

Tilsettingsutvalget behandler tilsetting i vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning. 

Tilsettingsutvalget behandler alle tilsettingssakene skriftlig. Sekretariatet forbereder og koordinerer 

behandlingen. 

 

 

040/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL NETTVERK FOR 

STUDENTREKRUTTERING 

 

NETTVERK FOR STUDENTREKRUTTERING  

 

1 representant for ett år 

 1 personlig vara for ett år 

Antall møter i året (ca.): <1 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

  

http://www.uio.no/forskning/satsinger/norden/om/maal-og-planer/index.html
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Beskrivelse av vervet:  

Alle fakultetene har oppnevnt representanter som møtes i et nettverk for studentrekruttering. Nettverket 

koordineres av Avdeling for fagstøtte. 

 

Les om mandatet her: http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-

enhetene/studentrekruttering/mandat/ 

 

 

041/19-20 VALG AV REVISOR 

 

Studentparlamentet velger revisor. Revisor utfører revisjon av Studentparlamentets regnskap og 

økonomi.  

 

Forslag til revisor: BDO  

 

 

042/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL KUNSTFAGLIG RÅD 

 

KUNSTFAGLIG RÅD 

 

1 representant for ett år 

 1 personlig vara for ett år 

Antall møter i året (ca.): <1 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

I 2016 ble det opprettet et kunstfaglig råd ved UiO. Rådet har rådgivende myndighet i saker som berører 

universitetets kunst i bygninger og uteområder.  

 

Mandat:  

Rådet skal ha rådgivende myndighet i saker som berører universitetets kunst i bygninger og 

uteområder. 

Rådet skal: 

 innstille til vedtak ved nyinnkjøp over kr 100.000 

 gi råd i UiOs egne utsmykkingsprosjekter 

 vurdere tilbud om kunstneriske gaver og eventuell plassering 

 

Universitetets kunstansvarlige er rådets leder og sekretær. Medlemmer er professor i kunsthistorie Bente 

Larsen, billedkunstner Beathe C. Rønning og studentrepresentant (valgt av Studentparlamentet). 

 

043/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL TILDELINGSKOMITEEN FOR UIOS 

AKTIVITETSMIDLER 

 

TILDELINGSKOMITEEN FOR UIOS AKTIVITETSMIDLER 

 

1 representant for ett år 

 1 vara for ett år 

Antall møter i året (ca.): 2 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/studentrekruttering/mandat/
http://www.uio.no/for-ansatte/nettverk-moter/los-enhetene/studentrekruttering/mandat/
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Beskrivelse av vervet:  

Universitetets aktivitetsmidler overføres hvert år fra Universitetet i Oslo til Studentsamskipnaden i Oslo v/ 

SiO Foreninger. Midlene bevilges til å støtte sosiale, kulturelle og faglig relaterte studentaktiviteter ved 

universitetet, og til å legge forholdene til rette for disse.  

 

Universitetets aktivitetsmidler skal bidra til å:  

 Stimulere studentenes faglige utvikling og styrke integreringen av fag og fritid. 

 Bidra til studentenes modning, kunnskap og praktiske ferdigheter. 

 

Midlene fordeles to ganger i året. Søknadsfristene er: 15. mars og 15. oktober.  

 

Midlene fordeles av en tildelingskomité som består av   

 Lederen i Kulturstyret (eller et annet Kulturstyre-medlem som er UiO-student utpekt av 

Kulturstyret dersom lederen ikke er UiO-student)  

 En representant oppnevnt av Fagstøtteavdelingen ved UiO  

 En representant oppnevnt av Studentparlamentet ved UiO 

 

Les mer om tildelingen her: https://www.sio.no/8740/uio-og-hioas-aktivitetsmidler 

 

 

044/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL LINK  

 

LINK – LÆRING, INNOVASJON, NETTVERKSBYGGING OG KOMPETANSEUTVIKLING 

 

2 representanter for ett år 

 2 vara for ett år 

Antall møter i året (ca.): 2 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet:  

LINK er en koordinerende enhet for læring og utdanning, som har som hovedoppgave å bidra i UiOs 

systematiske arbeid med utdanningskvalitet. Senteret skal samarbeide tett med fakultetene i deres 

kvalitetsarbeid og har et særlig ansvar for å sikre god kunnskapsdeling der hvor tverrfaglige erfaringer 

møtes på tvers av instituttgrenser. 

 

Styret - Faglig leder rapporterer til styret som treffer beslutninger i faglige spørsmål. Styrings- og 

organisasjonsmodell evalueres etter to år. 

 

 

045/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT MED VARA TIL OSLOFORSKNING-STYRET 

 

OSLOFORSKNING  

 1 representant for ett år 

 1 personlig vara for ett år 

 Antall møter i året (ca.): 4 

 Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

  

https://www.sio.no/8740/uio-og-hioas-aktivitetsmidler
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Beskrivelse av vervet: 

Osloforskning er et samarbeid mellom UiO og Oslo kommune som skal fremme forskning og 

rekruttering til forskning med Oslo som tema. Dette gjøres hovedsakelig ved å gi prosjektstøtte til Oslo-

relatert forskning og forskningsformidling, samt arrangere et årlig vårseminar. Som styremedlem vil 

hovedoppgaven din være å delta i behandlingen av innkomne prosjektstøttesøknader, samt bidra i 

planleggingen av faglige arrangementer.  

 

Les mer om Osloforskning her: http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/ 

 

 

046/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL HOVEDBRUKERGRUPPE FOR 

LIVSVITENSKAPSBYGGET 

 

HOVEDBRUKERGRUPPE FOR LIVSVITENSKAPSBYGGET  

2 studentrepresentanter for ett år 

 2 personlig vara for ett år 

 Antall møter i året (ca.): 12 

Funksjonstid er perioden: 01.08.19-31.07.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Hovedbrukergruppen ledes av viserektor. Gruppen er et rådgivende organ og skal: 

 vurdere fremlagte forslag fra temabrukergruppene 

 kvalitetssikre at de fremlagte forslag fra temabrukergruppene er i samsvar med vedtatte rammer 

for prosjektet og i samsvar med virksomhetens mål for det nye bygget vurdere eventuell 

prioritering eller dissens som ikke er løsbar på temagruppenivå 

 

 

047/19-20 VALG AV TO REPRESENTANTER OG TO VARAER TIL TEMABRUKERGRUPPE FOR 

UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSMILJØ - LIVSVITENSKAPSBYGGET 

 

TEMABRUKERGRUPPE FOR UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSMILJØ - LIVSVITENSKAPSBYGGET  

2 studentrepresentanter for ett år 

 2 personlig vara for ett år 

Antall møter i året (ca.): 12 

Funksjonstid er perioden: 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

Gruppenes mandat er: 

 å levere informasjon til utforming av bestemte funksjoner 

 å vurdere utformingsforslag fra Statsbygg / prosjekteringsgruppen 

 å levere informasjon og innspill innenfor de gjeldende rammer for prosjektet 

 

Temabrukergruppene har en innstillende rolle. Lederne av de tematiske brukergruppene legger 

fram hovedtrekkene i sitt arbeid for hovedbrukergruppen for drøfting og innspill. 

 

 

 

  

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/
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048/19-20 VALG AV EN REPRESENTANT OG EN VARA TIL STYRET FOR DEN WEIS-

ROSENKRONESKE STIFTELSE 

 

STYRET FOR DEN WEIS-ROSENKRONESKE STIFTELSE 

 

1 studentrepresentant 

1 vararepresentant 

Antall møter i året (ca.): 2 

Funksjonstiden er fra 01.07.19-30.06.20 

 

Beskrivelse av vervet: 

UiO eier Baroniet i Rosendal. Stiftelsen har ansvar for driften. Det er vanlig at kandidater til dette vervet 

lanserer seg selv på konstituerende møte. Tradisjonelt har det vært et verv for studenttillitsvalgte som 

tidligere har hatt andre sentrale verv, og blir sett på som et «siste verv» man stiller til. 

Det legges opp til at de som stiller til styret holder en brennende valgtale. 


