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OSLO, 26.11.19  

 

TIL:  Studentparlamentet ved UiO 

FRA:  Studentparlamentets Arbeidsutvalg 

 

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE 04/19-20 I STUDENTPARLAMENTET VED 

UIO 
          

Tid:  Torsdag 28.11.19 kl. 17.00-21.00 

Sted:  Aud Smalltalk, Ole-Johan Dahls hus 

 

 SAKSNR. 

 

SAKSTITTEL 

 

SAKSTYPE 

 

    

Kl. 17.00 075/19-20 Valg av møteledelse og referent Vedtak 

 076/19-20 Godkjenning av innkalling Vedtak 

 077/19-20 Godkjenning av dagsorden Vedtak 

 078/19-20 Godkjenning av referat Vedtak 

 079/19-20 Godkjenning av valgprotokoller Vedtak 

 080/19-20 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtak 

Kl. 17.15 081/19-20 Orienteringer Orientering 

Kl. 17.30 082/19-20 Fordelingsnøkkel for valg av representanter til 

Velferdstinget i Oslo og Akershus 

Vedtak 

Kl. 18.00 083/19-20 Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

Valg 

Kl. 18.30  Pause  

Kl. 18.45 084/19-20 Studentvalget 2020 – mobilisering og oppslutning Diskusjon 

Kl. 19.00 085/19-20 Fordelingsnøkkel – NSOs landsmøte 2020 Vedtak 

Kl. 19.30 086/19-20 Budsjett 2020 Vedtak 

Kl. 20.00 087/19-20 Resolusjoner Vedtak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

    

Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Resolusjoner som skal behandles må være sendt inn før mandag 

26.11.19 kl. 11.00 til anne.aase-maland@sp.uio.no.  

 

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 

V/ Christen Andreas, Runa, Johannes, Linnea og Erlend  

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

  2 

075/19-20 VALG AV MØTELEDELSE OG REFERENT 3 

Arbeidsutvalget foreslår Mads Andreas Danielsen som ordstyrer og Anne Aase-Mæland 4 

som referent. 5 

   6 

076/19-20 GODKJENNING AV INNKALLING  7 

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

      9 

077/19-20 GODKJENNING AV DAGSORDEN 10 

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

 12 

078/19-20 GODKJENNING AV REFERAT 13 

  Referat SP-møte nr. 3/19-20. 14 

  Referatet finner du på:  15 

  https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/ 16 

       17 

079/19-20 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 18 

  For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få stemmerett må 19 

valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomitéen innstiller på 20 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes.  21 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/referater/
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SAKSNUMMER:   080/19-20 22 

SAKSTITTEL:    Ettergodkjenning av oppnevninger 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 
 23 

Mellom SP-møte nr. 3 og nr. 4 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget:  24 

 25 

OPPNEVNING AV MEDLEM I STUDENTPARLAMENTETS PROMOTERINGSKOMITÉ (PROM-KOM) 26 

- Fast representant: Frida Margareta Rasmussen (05.11.19) 27 

 28 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN FOR ORGANISASJONSUTVIKLING 29 

AV UIOS IT-VIRKSOMHET 30 

- Fast representant: Axel Klanderud (05.11.19) 31 

 32 

Forslag til vedtak 33 

Oppnevningene godkjennes. 34 

35 
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SAKSNUMMER:   081/19-20 36 

SAKSTITTEL:    Orienteringer 

      SAKSANSVARLIG:   Arbeidsutvalget  

SAKSTYPE:   Orientering 

 

ORIENTERINGER 
 37 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 38 

På møtet med ledelsen 12. november drøftet vi blant annet reforhandling av fristasjonsavtale for Det 39 

Norske Studentersamfund (DNS) og statens områdegjennomgang for høyere utdanning. Vi tok også 40 

opp Studentparlamentets resolusjon om at UiO skal plante flere trær, og det har ført til at rektoratet har 41 

bedt eiendomsavdelingen se på saken.  42 

 43 

I oppfølgingen av Circle U.-prosjektet har vi sett på muligheten for å samle studentrepresentanter fra de 44 

andre samarbeidsinstitusjonene til et møte i Oslo allerede i desember. Hensikten vil være å styrke 45 

samarbeidet mellom de respektive studentdemokratiene for å sikre en sterk studentstemme inn i 46 

prosjektet. Selv om vi har fått bevilget midler til dette av UiO har det vist seg vanskelig å få etablert god 47 

kontakt med flere av våre kolleger i utlandet, og det er derfor usikkert om seminaret vil kunne 48 

gjennomføres før jul.  49 

 50 

Oppfølging av handlingsplanen 51 

Etter vedtak i Studentparlamentet 30. oktober har vi ferdigredigert og sendt inn vårt formelle 52 

høringssvar til Strategi 2030. Høringsfristen er nå ute, og alle innkomne svar og innspill ligger åpent 53 

tilgjengelig på UiOs strategisider. Som det ble orientert om muntlig på sist møte har dato for endelig 54 

styrebehandling for Strategi 2030 blitt utsatt til februar. Rektoratet har nå gått gjennom alle innspill og 55 

arbeider med en sak til styret i desember. Styret skal da fatte en rekke retningsvalg som vil prege veien 56 

frem mot en endelig strategi i februar. Vi er i tett dialog med ledelsen om dette og følger den videre 57 

prosessen nøye.  58 

 59 

Det arbeides også fortløpende med en styresak om tiltaksplanen som skal følge opp UiOs 60 

klimagassregnskap. Vi er i løpende dialog med rektor om denne og oppfatter at vi blir lyttet til. Avhengig 61 

av diskusjonen på universitetsstyremøtet i desember forventer vi en plan preget av gjennomslag, men vi 62 

er usikre på hvor langt man er villig til å gå når det gjelder tiltak for å redusere flyreiser i denne omgang. 63 

Vi er også bekymret for om UiO har tilstrekkelige administrative ressurser til å følge opp planene man nå 64 

utarbeider. I denne sammenheng vil vi jobbe for opprettelsen av en sentral klimaenhet, i tråd med SPs 65 

ønske i Studentpolitisk plattform. Videre kan vi opplyse om at arbeidet med en helhetlig klima- og 66 

miljøstrategi fra UiOs side er satt på vent så lenge man arbeider med tiltaksplanen. Vi håper dette 67 

arbeidet kommer skikkelig i gang på nyåret.  68 

 69 

Til sist kan vi melde at det med stor sannsynlighet nå blir bevilget penger til videreutvikling av 70 

minestudier.uio.no. Dette er sentralt steg på veien mot å innfri punktet i handlingsplanen om en intuitiv 71 

og personlig digital inngangsportal for UiO-studenter. Dette vil være et stort gjennomslag. 72 

 73 

Studparl1000 74 

Som en erstatning for Studentkonferansen som har blitt arrangert på vårparten de siste årene, har vi i 75 

dette studieåret valgt å heller satse på en serie mindre arrangementer vi har gitt samlebetegnelsen 76 

«Studparl1000». Bakgrunnen for dette er at Studentkonferansen, ved siden av å være svært 77 

arbeidskrevende, har hatt begrenset oppmøte, og vi ønsker heller å nå bredere med flere kortere 78 
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arrangementer. Første arrangement var et samarbeid med studentmediene Universitas og Radio Nova 79 

på U1. Arrangementet ble ikke like godt besøkt som vi ønsket, men vi håper å nå bredere etter hvert 80 

som konseptet videreutvikles.  81 

 82 

 83 

ORIENTERINGER FRA LEDER, CHRISTEN ANDREAS WROLDSEN 84 

29.-30. oktober deltok jeg på seminar med Utdanningskomiteen på Granavollen. På seminaret ble det 85 

blant annet drøftet hva de ulike fakultetene gjør for å løfte utdanning og oppfølging lokalt, og vi fikk 86 

mulighet til å drøfte flere strategispørsmål med prorektor.  87 

 88 

I starten av november gjennomførte jeg medarbeidersamtaler med Arbeidsutvalget og administrasjonen 89 

i samarbeid med Anne. Vi følger fortløpende opp alle innspill for å sikre et godt arbeidsmiljø på Villa 90 

Eika.  91 

 92 

Områdegjennomgang av selvforvaltende universiteter 93 

Jeg har hatt flere telefonmøter med mine lederkolleger fra de andre selvforvaltende universitetene (UiB, 94 

NMBU, NTNU og UiT) for å diskutere statens områdegjennomgang av høyere utdanningsinstitusjoner. 95 

Bakgrunnen for dette er et forslag om å overdra all eiendom fra selvforvaltende institusjoner til 96 

Statsbygg. Dette er noe vi mener vil påvirke studentene negativt på flere måter, og vi vil derfor følge opp 97 

saken nøye. UiO sentralt er sterkt imot en slik overdragelse.  98 

 99 

Som en del av en ny rapport om universitetenes eiendomsforvaltning har Johannes og jeg blitt intervjuet 100 

av Multiconsult. Vi forventer at en ny rapport om saken vil foreligge i desember. Vi vil da vurdere om 101 

saken bør behandles i Studentparlamentet etter jul. Ingenting er vedtatt i saken, men vi antar at vedtak 102 

kan bli fattet på vårparten som en del av regjerningens budsjettarbeid. Flesteparten av NSOs 103 

medlemslag er ikke selvforvaltende, og vi ser derfor ikke at det nasjonale leddet kan hjelpe oss i denne 104 

saken. 105 

 106 

Helhetlig gjennomgang av SPP 107 

Jeg har nylig startet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av Studentpolitisk plattform, som skal 108 

gjøres sammen med UiO-ledelsen. Hensikten med dette er både å gjøre ledelsen oppmerksom på all 109 

Studentparlamentets politikk, og samtidig få innsikt i hva status er for hvert enkelt punkt i plattformen, 110 

samt hvorvidt ledelsen ser politikken som gjennomførbar og lignende. Dette vil gi oss, og neste års 111 

arbeidsutvalg et solid grunnlag å jobbe videre med for å få gjennomslag for konkrete punkter. Det 112 

hjelper oss også å identifisere politisk handlingsrom. Forarbeidet innebærer å gjennomgå hele 113 

plattformen, og enkelte steder legge inn kontekst, så vi kan kommunisere tydelig hva 114 

Studentparlamentet ønsker seg fra UiO.  115 

 116 

For øvrig arbeid se AUs orientering.  117 

 118 

 119 

ORIENTERINGER FRA NESTLEDER OG UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, RUNA KRISTINE 120 

FISKE 121 

Nestleder 122 

Etter en hektisk høst med mye reisevirksomhet og arrangementer, har tiden siden forrige SP-møte vært 123 

relativt rolig. Jeg har avspasert litt de siste ukene, og det daglige arbeidet mitt har i hovedsak bestått av 124 

forberedelser til møter og planlegging av desember og januar. Vi har også begynt med ukentlige møter 125 

mellom Andreas, meg og administrasjonen, slik at vi har bedre oversikt over hverandres arbeid.  126 
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Ellers har jeg deltatt på mye av den øvrige virksomheten til Arbeidsutvalget. Dessuten har AU og 127 

administrasjonen besøkt Vikingskipmuseet før det stenger rundt nyttår (– hvor man for øvrig slipper inn 128 

gratis som UiO-student!) 129 

 130 

Vi skal arrangere en samling for studentrepresentanter ved universitetene som er med i Circle U-131 

alliansen. Linnea, Erlend og jeg har jobbet med planlegging av denne. Se Erlend sin orientering.  132 

 133 

Likestillingsansvarlig 134 

Dagen etter forrige SP-møte deltok jeg på kurs i Foreningen FRI sitt kurs i Rosa kompetanse, arrangert 135 

av UiO. Kurset har som formål at man skal kunne opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell 136 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Kurset hadde fokus på at man skal snakke og handle trygt. 137 

Jeg opplevde kurset som svært nyttig i mitt videre arbeid på likestillingsfeltet. 138 

 139 

Universitetsstyret 140 

Mandag 4. november arrangerte jeg, i samarbeid med Miriam høstens første møte i FUS-nettverket for 141 

studenter i institutt-, fakultet- og universitetsstyrer på UiO. Jeg har i forkant brukt mye tid for å nå ut til 142 

så mange som mulig av disse studentene. Av denne grunn ble møtet avholdt såpass sent i semesteret. 143 

Møtet gikk over alle forventningene vi hadde, med dobbelt så mange deltakere enn vi på forhånd hadde 144 

beregnet. Det kom fram av samlingen at dette er en kontaktflate som det er behov for, og mange 145 

etterlyser opplæring og informasjon som studentrepresentanter i ulike styrer på UiO. Vi har avtalt ny 146 

samling i januar. 147 

 148 

Ellers er det verdt å orientere om at neste universitetsstyremøte avholdes den 3. desember 2019. 149 

Sakspapirene er i skrivende stund ikke kommet, men er antakelig tilgjengelige på linken under når vi 150 

møtes i SP:  https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/index.html 151 

 152 

 153 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, JOHANNES SAASTAD 154 

Velferdstinget 155 

Det har blitt avholdt et møte i Velferdstinget. På dette møtet skulle man vedta et dokument som pekte 156 

ut hva Velferdstinget ønsket seg av innhold i et nytt studenthus, noe Studentparlamentet hadde levert et 157 

høringssvar om i forkant. Siden jeg som velferdsansvarlig hadde hjemmel for å mene litt om saken 158 

deltok jeg som vara etter samtale med listelederne. I behandlingen av saken fikk jeg gjennom et par 159 

endringsforslag som tok elementer fra vårt høringssvar inn i dokumentet som ble vedtatt. Jeg opplevde 160 

behandlingen av høringen SP og VT som ryddig, og håper det blir flere muligheter til å jobbe på den 161 

måten i perioden min.  162 

 163 

Jeg arrangerte som vanlig formøte med UiO-delegasjonen i forkant av møtet.  164 

 165 

Læringsmiljø 166 

Jeg har jobbet en del med å fremme studentenes digitale inngangsportal som en av parlamentets 167 

hovedprioriteringer den siste tiden. Jeg har visst en stund at 19. november kom til å bli en skjebnedag 168 

for prosjektet, da søknad om midler til å videreutvikle Mine Studier skulle behandles den dagen. For slike 169 

prosjekter er det SKAIT (Strategisk koordineringsgruppe for administrative IT-systemer) som gir 170 

universitetsledelsen råd om hvilke prosjekter som skal og ikke skal få bevilgninger. SKAIT anbefalte at 171 

søknaden om å videreutvikle Mine Studier innvilges. Den endelige beslutningen ligger hos ledelsen, og 172 

jeg venter i spenning på deres vedtak.  173 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/index.html
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Jeg er stadig i dialog med Differ, chat-tjenesten som kobler nye studenter til sine medstudenter og 174 

faddere i forbindelse med semesterstart. Siden sist har jeg hatt et møte med dem direkte, og også 175 

skaffet dem et møte med UiO sentralt. Jeg venter enda på at saken skal opp i styringsgruppen for 176 

digitalt læringsmiljø, og har blitt lovet at dette skal skje før jul. Tjenesten virker lovende, og passer også 177 

godt med arbeidet rundt første dag i semesterstart som vi tar for oss i læringsmiljøutvalget.  178 

 179 

Læringsmiljøutvalget 180 

Arbeidet med å spisse læringsmiljøutvalgets arbeid for det kommende året fortsetter, og det virker som 181 

om man skal klare å samle seg rundt ideen om å jobbe med studentenes første dag på universitetet. Vi 182 

tok en runde rundt bordet hvor alle deltakere reflekterte rundt hvordan deres enhet kan bli bedre på 183 

akkurat dette, og det virker som om vi har gode forutsetninger for å jobbe målrettet den kommende 184 

tiden.  185 

 186 

Foreningsliv 187 

Arbeidet med forholdet mellom kjellerpubene og UiO fortsetter. Det har kommet ønske fra et par 188 

kjellerpuber om å få muligheten til å komme med tilsvar når det registreres et avvik hos dem, f.eks. at 189 

noen er i lokalene utover tiden hvor det er tillatt. Slik det er nå har det forekommet at foreningene ikke 190 

har blitt informert om at det registreres en sak på dem før saken har blitt brukt mot dem senere.  Jeg er i 191 

dialog med vakt- og alarmsentralen for å finne ut hvordan en slik dialog kan se ut uten å medføre for 192 

mye merarbeid.  193 

 194 

Jeg skal også delta på et møte i kjellerpubnettverket for alle pubene tilknyttet UiO, men dette faller 195 

dessverre etter min sakspapirfrist. På møtet skal vi blant annet diskutere semesterstart, og jeg håper å 196 

kunne bruke dialogen jeg har hatt med Eiendomsavdelingen og Vaktsentralen samt min egen 197 

arbeidskapasitet for å gjøre semesterstart så vellykket som mulig.  198 

 199 

Annet 200 

Jeg har vært referent på valgallmøte for Teologisk Studentutvalg. Selv om dette teknisk sett ikke faller 201 

innunder noen av vervene våre syns vi det er viktig å stille opp når studentorganer på fakultetsnivå vil ha 202 

assistanse med å gjennomføre slike arrangementer. Det er en fin måte å både bistå våre kollegaer og 203 

gjøre Studentparlamentet synlig ute på enhetene. Et nytt styre ble valgt, og referat ble forhåpentligvis 204 

ført med tilfredsstillende kvalitet.  205 

 206 

 207 

ORIENTERING FRA KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA BARBERINI 208 

Kommunikasjonsansvarlig  209 

Jeg jobber stadig videre med internkommunikasjon. Mye av arbeidet er kartleggingsarbeid, og tar mye 210 

tid. Ellers er det roligere på denne tiden av året, siden det er eksamensperiode, og begynner å nærme 211 

seg jul. Jeg har begynt å se på forberedelser til studentvalget, og samarbeider med Erlend om 212 

designmanualen (se Erlends orientering). 213 

 214 

Miljøansvarlig  215 

Vi har levert et høringssvar om flyreiser til rektoratet. Vi ble spurt om hva UiO kan gjøre for å redusere 216 

flyutslippene sine. Svaret vårt er basert på SPP og ulike innspill som har kommet gjennom den åpne 217 

høringsrunden for klimatiltak for ansatte og studenter. Innspillene danner deler av grunnlaget for 218 

tiltaksplanen UiO skal vedta for å følge opp klimagassregnskap.   219 
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Jeg har hatt et par møter med UiO Sustainable, som er en tverrfaglig komite som jobber med 220 

bærekraftsmålene på UiO. De har bestemt seg for at vi i fellesskap skal ta tog til Bærekraftskonferansen i 221 

Bergen i februar. Det vil utgå invitasjoner til UiO-ansatte og studenter (foreninger) når planen for 222 

togturen er klar.  223 

 224 

SULF-ansvarlig  225 

Vi har hatt SULF-møte, hvor vi diskuterte valgordninger, honorar, skolering, mv. Møtene brukes til at 226 

Studentutvalgslederne får snakket seg imellom. I det siste har Miriam og jeg også hatt en del dialog 227 

med ulike studentorganer på fakultets- og instituttnivå. Vi har blant annet hjulpet fagutvalget på 228 

psykologisk institutt, studentutvalget på HF og vi skal ha et møte med studentutvalget på SV. Målet med 229 

den direkte kontakten er å styrke demokratiet og bedre informasjonsflyten. Jeg har også deltatt i 230 

arbeidsgruppen for studentdemokrati på juridisk fakultet.  231 

 232 

 233 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSTYREREPRESENTANT, ERLEND DITLEFSEN AAG 234 

Internasjonalt arbeid 235 

Mye av tiden jeg har satt av til internasjonalt arbeid har gått til planlegging av et studentseminar i 236 

forbindelse med Universitet i Oslos Europa-universitetssatsning, Circle U. Det er en krevende prosess da 237 

kommunikasjon på tvers av institusjoner så tidlig i en arbeidsfase ikke er helt optimal. Vi håper likevel å 238 

få besøkende studenter fra flere av samarbeidsinstitusjonene slik at vi sammen kan legge en plan for å 239 

sikre studentstemmen i det videre arbeidet. Universitetet i Oslo går inn med midler og støtter vårt 240 

initiativ. Dersom det ikke lar seg gjøre å samles i desember vil vi utsette seminaret til over nyttår.  241 

 242 

Jeg har også tatt hånd om å få oversatt Studentparlamentets vedtatte grunndokumenter. 243 

Studentpolitisk plattform og handlingsplanen har blitt oversatt av en av UiOs egne lektorer i engelsk og 244 

han har blir honorert for arbeidet. Dokumentene blir tilgjengelige på Studentparlamentets hjemmesider 245 

så snart som mulig.   246 

 247 

Økonomi 248 

De siste dagene i 2019 nærmer seg, noe som betyr at arbeidet med budsjett for 2020 har stått på 249 

agendaen. Jeg har jobbet tett med Anne, og har åpnet for innspill fra hele arbeidsutvalget. Prosessen har 250 

vært tidkrevende, men jeg føler meg sikker på at budsjettet som foreligger i sakspapirene er et 251 

nytenkende budsjett som åpner opp for litt mer spillerom uten at det skaper en risiko knyttet til 252 

Studentparlamentets økonomiske situasjon.  253 

 254 

Designmanual 255 

Jeg har tatt på meg ansvaret med å utføre mye av det grafiske arbeidet til Studentparlamentet det siste 256 

halvåret, så det føltes derav naturlig å ta initiativ til å finne en passende aktør til jobben med å lage ny 257 

designmanual for SP.  258 

 259 

Denne prosessen er godt i gang. Vi har hatt et møte med designfirmaet HANDVERK. De har tidligere 260 

designet valgsidene til NRK, laget en helhetlig profil til MDG, Fremtiden i våre hender og andre. I tillegg 261 

er vår kontaktperson i firmaet underviser på Westerdals og kjenner godt studenter som målgruppe. 262 

HANDVERK er et selskap med sterk miljøprofil og vi vil gå i dialog med de angående gjenbruk av 263 

allerede eksisterende materiell og om hvordan vi kan tilrettelegge nytt materiell for gjenbruk. Prosessen 264 

er i startsfasen, men vi forventer å få skisser allerede i midten av januar, og at manualen er klar til 265 

Studentparlamentsvalget 2020.  266 
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Universitetsstyret 267 

Vi har ikke hatt noen møter siden sist, men er i gang med forberedelser til årets siste 268 

universitetsstyremøte 3. desember 2019. 269 
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SAKSNUMMER:  082/19-20 

SAKSTITTEL: Fordelingsnøkkel for valg av 

representanter til Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 

SAKSANSVARLIG:  Johannes Saastad 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

 

FORDELINGSNØKKEL FOR VALG AV REPRESENTANTER TIL 

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA) er øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for 270 

studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Hovedoppgavene deres er todelt; 271 

delvis er de studentdemokratiets stemme opp mot SiOs hovedstyre og administrasjon, og delvis er de 272 

en politisk interesseorganisasjon som jobber opp mot politiske myndigheter lokalt og regionalt. I tillegg 273 

bevilger de penger fra semesteravgiften til en rekke studentforeninger og studentmedier en gang i året.  274 

 275 

Velferdstinget består av delegasjoner som representerer de største utdanningsinstitusjonene tilknyttet 276 

SiO. I tillegg er det en felles delegasjon for alle de institusjonene med mindre enn 1500 studenter. Der 277 

velger disse institusjonene representanter i fellesskap.  278 

 279 

Hver høst velger Studentparlamentet sine representanter til Velferdstinget. Nå skal vi velge 280 

representantene som skal sitte i kalenderåret 2020. Mange av de andre studentdemokratiene i 281 

Velferdstinget velger sine representanter i rene personvalg, men på UiO er det tradisjon for at vi fordeler 282 

plasser etter størrelse på listene vi har i parlamentet, og så lar hver enkelt liste oppnevne representanter 283 

og varaer til sine plasser. På grunn av dette er det ønskelig at parlamentet først velger fordelingen de 284 

ønsker å bruke på mandater, og så oppnevner representanter basert på fordelingen.  285 

 286 

Arbeidsutvalget foreslår å videreføre ordningen med å fordele mandater etter listenes fordeling i 287 

parlamentet, men vi ønsker at parlamentet tar stilling til om man vil å ta en av plassene å gi den til 288 

Arbeidsutvalget. Dette vil medføre at Velferdsansvarlig, som nå er Johannes, møter fast som 289 

representant for UiO. Arbeidsutvalget vil oppnevne tre andre medlemmer som varaer. Både BI, OsloMet 290 

og Høyskolen Kristiania har sine delegasjonsledere som valgte representanter i Velferdstinget.  291 

 292 

Om parlamentet ønsker å ha en representant fra AU i VT, burde parlamentet også ta stilling til hva 293 

representanten skal kunne mene noe om. De gangene Johannes har møtt i VT som vara har han stemt 294 

mye avholdent, fordi VT behandler mange saker som SP ikke har noen politikk på. Det oppleves som litt 295 

meningsløst, noe andre delegasjoner også har kommentert. Ønsker man å ha en fast AU-representant 296 

som bare stemmer aktivt når hen kan finne hjemmel for det i SPs politikk, eller kan AU-representanten 297 

fristilles i saker der SP ikke har dekkende politikk?   298 

 299 

Arbeidsutvalget legger frem to forslag til vedtak. I det første forslaget fordeles de 14 plassene ut ifra 300 

parlamentsvalget. Begge forslagene fordeler mandatene på samme måte som de henholdsvis 14 og 13 301 

første plassene i SP ble fordelt etter studentvalget i 2019.   302 
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Alternativ 1:  303 

Liste 

 Mandater i 

Velferdstinget 

Oppslutning i 

valget 

VA  3 26 % 

GL  3 18,8 % 

GjL  2 14,1 % 

RL  2 13,3 % 

AL  2 11,5 % 

LL  1 9,2 % 

ML  1 7,1 % 

 304 

Alternativ 2:  305 

Liste 

Mandater i 

Velferdstinget 

Oppslutning i 

valget 

VA 3 26 % 

GL 2 18,8 % 

GjL 2 14,1 % 

RL 2 13,3 % 

AL 2 11,5 % 

LL 1 9,2 % 

ML 1 7,1 % 

AU 1 - 

 306 

 307 

Forslag til vedtak: 308 

Studentparlamentet vedtar 309 

 alternativ 1 310 

eller  311 

 alternativ 2 312 

som fordelingsnøkkel for UiOs delegasjon til Velferdstinget i Oslo og Akershus.   313 
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SAKSNUMMER:  083/19-20 

SAKSTITTEL:    Valg av representanter til Velferdstinget i 

   Oslo og Akershus 

SAKSANSVARLIG:  Johannes Saastad 

SAKSTYPE:   Valg 

 

 

VALG AV REPRESENTANTER TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 
For kalenderåret 2020 skal Studentparlamentet ved UiO velge 14 representanter til Velferdstinget og 314 

inntil 42 vararepresentanter.  315 

 316 

Listene må ha en oversikt over sine potensielle VT-representanter på forhånd, for så å innstille dem i tråd 317 

med antall mandater de har fått etter den vedtatte fordelingsnøkkelen. Deretter må Studentparlamentet 318 

formelt velge delegasjonen.  319 

 320 

Kandidatene meldes inn i forkant av møtet her:  321 

https://forms.gle/yNC7Gui4Dq42auKp8  322 

 323 

Forslag til vedtak: 324 

Studentparlamentet velger sine representanter i Velferdstinget på bakgrunn av fordelingsnøkkelen fra 325 

SAK 082/19-20 og de foreslåtte representanter og vararepresentanter. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å 326 

etteroppnevne kandidater ved behov.    327 

https://forms.gle/yNC7Gui4Dq42auKp8
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SAKSNUMMER:  084/19-20 

SAKSTITTEL:    Studentvalget 2020 – mobilisering og  

     oppslutning 

SAKSANSVARLIG:  Linnea Alexandra Barberini 

SAKSTYPE:   Diskusjon 

 

STUDENTVALGET 2020 – MOBILISERING OG OPPSLUTNING 

På siste SP-møte ble det debatt rundt valgoppslutningen og valget i forbindelse med at det skulle settes 328 

valgdatoer for 2020. Vi ønsker derfor å løfte oppslutning og valgdeltakelse i som sak på dette møtet, slik 329 

at vi kan ha en diskusjon om temaet.  330 

 331 

Valgoppslutningen ved valg i studentparlamentet måles ved prosentoppslutning på alle 332 

semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Oslo på vårsemesteret. Valgoppslutningen i SP har 333 

gjennomsnittlig ligget på 15 % de siste ti årene. Vi ser allikevel at oppslutningen har økt fra 2007 til 2018 334 

(merk at tallene i grafen er lavere enn SPs tall, fordi de er beregnet med manntall fra høstsemesteret, og 335 

ikke vårsemesteret.) Vi ser også at stemmetallet har økt, fra 2 808 i 2007 til 4 664 i 2018, men det har 336 

også antall studenter ved UiO.  337 

 338 

 339 
 340 

Det er verdt å merke seg at stemmetallet ved Universitetet i Oslo også inkluderer enkeltemnestudenter, 341 

innvekslede studenter, studenter som ikke tar studiepoeng eller møter til studier, off-campusstudenter 342 

og studenter som selv er på utveksling. Om man eksempelvis ekskluderer innvekslede studenter, stiger 343 

stemmetallet med 2 %. Vi vet at 1/3 av alle semesterregistrerte studenter ikke tar studiepoeng i løpet av 344 

semesteret. Det gir også liten sannsynlighet for at disse kjenner til, eller er opptatt av 345 

Studentparlamentets arbeid. Det betyr ikke at man skal innskrenke stemmeretten i studentvalget til å 346 

kun gjelde heltidsstudenter som avlegger studiepoeng. Det er derimot verdt å merke seg at vi har en 347 

valgordning som favner svært bredt.  348 

 349 

Vi vil også anta at listenes aktivitet både i løpet av året, og i valgperioden har noe å si for 350 

valgoppslutningen i Studentparlamentsvalget. 351 

 352 

Tilstanden ved andre studiesteder i Norge er omtrent lik, i Trondheim er prosenttallet for valget 2020 353 

10,72 %, i Bergen var prosentoppslutningen for 2019 på 18,98 %, i Tromsø var prosentoppslutningen i 354 
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valget 2019 på 11,08 %. Det er altså ikke store forskjeller i oppslutning mellom UiO og andre 355 

universiteter, selv om oppslutningen er noe høyere på UiO enn i Tromsø og Trondheim.  356 

 357 

Forslag til diskusjon: 358 

 Hva kan gjøres for å øke valgoppslutningen i Studentparlamentsvalget? 359 

 Hva kan, og vil listene selv gjøre?  360 
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SAKSNUMMER:  085/19-20 

SAKSTITTEL: Fordelingsnøkkel – NSOs landsmøte 2020 

SAKSANSVARLIG:  Christen Andreas Orvin Wroldsen 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

FORDELINGSNØKKEL – NSOS LANDSMØTE 2020 

Studentparlamentet ved UiO er medlemslag i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og deltar på deres 361 

årlige landsmøte (NSO-LM). Landsmøtet 2020 avholdes på Quality Hotel Tønsberg 17.-19. april, og 362 

offisielt formøte avholdes for delegatene i Oslo 28.-29. mars. UiO-delegasjonen vil også holde egne 363 

formøter i tiden frem mot landsmøtet.  364 

 365 

Ifølge NSOs vedtekter velger medlemslagene selv sine delegater til landsmøtet. Totalt antall 366 

delegater er låst til 181 delegater, hvor delegatplassene fordeles etter antall studenter. UiO har i år 367 

som i fjor 18 delegater.  368 

 369 

SP har kutyme for å reservere et visst antall plasser til Arbeidsutvalget for så å fordele de 370 

resterende plassene proporsjonalt mellom listene etter prosentandel oppslutning i studentvalget. 371 

Hvorvidt studentutvalgene også skal få sende en representant har flere ganger vært oppe til 372 

diskusjon i parlamentet, men dette har gjentatte ganger blitt nedstemt. Vi har derfor ikke lagt frem 373 

et forslag om dette i år.  374 

 375 

Dersom SP vedtar å fordele representanter mellom listene, som tidligere år, blir den videre 376 

prosessen som følger: Listene melder inn sine kandidater før Studentparlamentsmøtet i februar, der 377 

formelt valg av delegatene vil finne sted. Nærmere informasjon om innmelding av delegater og 378 

varaer vil sendes ut i god tid.  379 

 380 

ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLING 381 

I innstilling er det satt av fire delegatplasser til Arbeidsutvalget. Leder har allerede plass som 382 

sentralstyremedlem i NSO. AU innstiller videre på å fordele de resterende 14 plassene på listene 383 

etter Sainte-Laguës metode, som gir tilnærmet proporsjonal fordeling av delegatplasser etter 384 

valgoppslutning i studentvalget. Dette er metoden som benyttes både av NSO og 385 

Studentparlamentet til mandatfordeling generelt.  386 

 387 

Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig at hele AU deltar på landsmøtet. AU er valgt av 388 

parlamentet til å arbeide for deres vedtatte politikk, og vi anser NSO-LM som en viktig arena for å 389 

gjøre dette. I mange saker jobber AU tett med sine kolleger i studentdemokratiene rundt om i 390 

landet, og landsmøtet er en viktig debattarena også for slike saker.  391 

 392 

Det er tradisjon for at et av Arbeidsutvalgets medlemmer fungerer som delegasjonsleder for UiO-393 

benken på landsmøtet. Vedkommende innehar en koordinatorfunksjon, er NSO sin kontaktperson 394 

for UiO og arrangerer formøter for delegasjonen. Da vi mener dette er en viktig rolle som vanskelig 395 

kan pålegges en delegat som ikke er frikjøpt, er vår vurdering at minst én representant fra AU bør 396 

inngå i delegasjonen.   397 
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Fordeling på listene etter Sainte-Laguës pluss AU 

Fraksjon  Prosentandel i studentvalget Delegater NSOLM 

Venstrealliansen 26 % 3 

Grønn liste 18,8 % 3 

Gjestelista 14,1 % 2 

Realistlista 13,3 % 2 

A-lista 11,5 % 2 

Liberal liste 9,2 % 1 

Moderat liste 7,1 % 1 

Arbeidsutvalget - 4 

TOTALT  18 

 398 

De fire AU-plassene ville ellers gått til VA (15), LL (16), VA (17) og GjL (18), i den rekkefølgen, i en 399 

ren proporsjonal fordeling mellom listene.   400 

 401 

Forslag til vedtak: 402 

Studentparlamentet vedtar innstilte delegatfordeling.   403 
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SAKSNUMMER:  086/19-20 

SAKSTITTEL: Budsjett 2020 

SAKSANSVARLIG:  Erlend Ditlefsen Aag 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

BUDSJETT 2020 

I forslaget til budsjett 2020 er det foreslått få vesentlige endringer. Budsjettet legger til grunn en 404 

tilskuddsøkning tilsvarende 2,4 % (tilsvarende 2018 og 2019). Samlet gir dette en ramme på totalt ca. 405 

3,16 millioner, hvorav omlag 2,35 millioner er bundet opp i kostnader knyttet til ansatte og AU. Det 406 

understrekes at rammene som oppgis er estimater og ikke eksakte tall. Den eksakte rammen for 407 

budsjettet gis i tildelingsbrevet i desember 2019.  408 

 409 

Studentparlamentet ved UiO er per i dag i en svært gunstig økonomisk posisjon. Over de siste årene har 410 

vi gått med overskudd, noe som har ført til en akkumulering av egenkapital. Selv om dette gir oss stort 411 

økonomisk handlingsrom, er dette kun en delvis ønsket utvikling ettersom deler av disse midlene har 412 

blitt stående ubrukt på grunn av lavere aktivitet enn ønsket. Vi åpner derfor nå for mer frihet knyttet til 413 

noen poster hvor økt forbruk lar seg gjøre, og der hvor vi tror det vil ha positive virkninger for 414 

Studentparlamentets drift, arbeidsmiljø og aktivitetsnivå.  415 

 416 

I revidert budsjett for 2019 vedtok parlamentet å sette av kr 100 000 til anskaffelse av en designmanual. 417 

Denne utgiften vil først komme i 2020, og kr 100 000 under post 7319 er avsatt til dette. Øvrig er posten 418 

økt noe, da det vil være behov for å kjøpe inn noe nytt profileringsmateriale i forbindelse med 419 

oppdateringen.  420 

 421 

I Studentparlamentets økonomiske reglement § 1.9 står det følgende: «Ved kjøp av varer og 422 

tjenester skal Arbeidsutvalget finne et så rimelig og miljøvennlig alternativ som mulig. Miljøhensyn 423 

skal som en hovedregel veie tyngst.» Dette, i kombinasjon med at Studentparlamentet er 424 

miljøfyrtårnsertifisert, gjør at vi ønsker å øke noen poster spesielt. Posten for reiser (7150) er foreslått økt 425 

betraktelig da Arbeidsutvalget og administrasjonen ønsker å reise med tog fremfor fly. Det er også 426 

foreslått en dobling av posten for semesterstart (7324) fra kr 15 000 til kr 30 000. I 2019 opplevde vi at 427 

den økonomiske rammen var begrensende for potensiell aktivitet under semesterstartsukene, og 428 

Arbeidsutvalget anser stor aktivitet i denne perioden som essensielt for promotering og rekruttering til 429 

studentdemokratiet. Bakgrunnen for den betydelig økningen skyldes også ønske om mulighet til innkjøp 430 

av mer bærekraftige alternativer. 431 

 432 

Det er budsjettert med et underskudd på om lag kr 460 000, og dette tas fra oppspart egenkapital. I 433 

2019 har vi budsjettert med et underskudd på godt over kr 200 000, men slik det ligger an per d.d. 434 

kommer Studentparlamentet også i 2019 til å gå med overskudd. Dette gjør at vi i arbeidet med årets 435 

budsjett har måttet se etter nye løsninger for å få redusert oppspart egenkapital. I dette arbeidet har vi 436 

sett tilbake noen regnskapsår for å identifisere hvor oppsparte midler stammer fra, og forsøkt å finne 437 

andre poster slik at midlene skal komme studentene til gode. Vi håper dette vil føre til en sunn reduksjon 438 

i egenkapital noe vi mener er et gunstig nivå med tanke på likviditet og mulige uforutsette utgifter. Vi 439 

regner allikevel med et betydelig mindre underskudd enn budsjettert, ettersom det sees som 440 

usannsynlig at alle budsjetterte midler brukes opp.   441 
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Vedlegg 1:  442 

Forslag til budsjett 2020  443 

 444 

Vedlegg 2: 445 

Forslag til langtidsbudsjett 2020-2022 446 

 447 

 448 

Forslag til vedtak: 449 

Budsjett 2020 med tilhørende noter og langtidsbudsjett 2020-2021 vedtas.450 
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Kommentarer til endringer – Budsjett 2020 451 

 452 

Post 5010  Fast lønn  453 

Justeres i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2020.  454 

 455 

Post 5011  Overtid  456 

Opp fra 15 000,00 til 25 000,00 grunnet behov for administrativ støtte utover ordinær arbeidstid i travle 457 

perioder som eksempelvis studentvalget og semesterstart. 458 

 459 

Post 5400  Arbeidsgiveravgift 14,1 % 460 

Opp fra 255 000,00 til 300 000,00 i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2020. 461 

 462 

Post 5922  OTP 463 

Opp fra 16 400,00 til 20 000,00 i henhold til forventet lønns- og prisstigning i 2020. 464 

 465 

Post 5910 Lunsjordning 466 

Opp fra 4 500,00 til 18 000,00 da det budsjetteres for økonomisk støtte til lunsjordning for hele det 467 

kommende året. 468 

 469 

Post 5913 Overtidsmat AU 470 

Ny post. Dekker overtidsmat til Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 471 

 472 

Post 5990 Andre personalkostnader 473 

Opp fra 3 000,00 til 5 000,00 med hensyn til allergier og matpreferanser som medfører økte kostnader.  474 

 475 

Post 5991 Studentparlamentsfester 476 

Opp fra 15 000,00 til 25 000,00. Ønsker å sette av nok midler til et godt vegetarisk/vegansk tilbud. 477 

 478 

Post 5992 Opplæring og overlapp 479 

Opp fra 9 204,60 til 15 000,00 da det forventes større utgifter til kollektivtransport. 480 

 481 

Post 5995 Representasjonsantrekk 482 

Opp fra 0,00 til 15 000,00. Dekker utlegg til representasjonsantrekk for tre av medlemmene i 483 

Arbeidsutvalget, universitetsstyrerepresentantene har tilgang til tilsvarende midler gjennom post 7151 484 

Kollegieforum. Det er budsjettert med 2 500,00 til hver og posten skal dekke utgifter for to arbeidsutvalg 485 

(2019-20 og 2020-21). Vi ser på dette som et sosialt og utjevnende tiltak da det i jobbsammenheng 486 

forventes at medlemmene til ulike arrangementer har representative antrekk som en gjennomsnittlig 487 

student ikke nødvendigvis eier.  488 

 489 

Post 6540    Driftsmaterialer 490 

Ned fra 135 000,00 til 50 000,00 da de nødvendige innvesteringene til kontorene på Villa Eika, særlig 491 

fornyelse av utdatert elektronisk utstyr og enkelte utskiftninger av utslitt inventar, er gjort. 492 

 493 

Post 7100 Kilometergodtgjørelse 494 

Ned fra 1 500,00 til 500,00 da vi har som mål å ikke benytte oss av biler med fossilt brennstoff. 495 

 496 

Post 7150  Reiser ikke oppgavepliktig 497 

Opp fra 35 000,00 til 60 000,00 grunnet økte kostnader da tog er dyrere enn fly.   498 
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Post 7318 Organisasjonsutvikling 499 

Opp fra 0,00 til 10 000,00. Dekker planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at 500 

Studentparlamentet og andre ulike enheter ved Universitetet fungerer på en god og effektiv måte, slik at 501 

man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning. 502 

 503 

Post 7319  Promotering og kampanjer  504 

Opp fra 124 000,00 til 150 000,00. Den budsjetterte summen på kr 100 000,00 til anskaffelse av ny 505 

designmanual for Studentparlamentet fra 2019 står ubrukt, og overføres til 2020. 506 

 507 

Post 7322  Handlingsplanseminar 508 

Opp fra 10 000,00 til 25 000,00. Flere utgifter i forbindelse med HP-seminar har tidligere blitt dekket at 509 

andre budsjettposter. Ønsker å samle samtlige utgifter under en budsjettpost. 510 

 511 

Post 7324  Semesterstart 512 

Opp fra 15 000,00 til 30 000,00. Grunnet ønske om økt aktivitet/synlighet for både Studentparlamentet 513 

og listene samt innkjøp av vegetarisk og vegansk kost.  514 

 515 

Post 7327  Miljøfestival 2019 516 

Ned fra 25 000,00 til 0,00. Posten utgår.  517 

 518 

Post 7328 STUDPARL1000 519 

Ny post. Dette er en arrangementssatsning Arbeidsutvalget ønsker å prioritere. Erstatter 520 

Studentkonferansen. 521 

 522 

Post 7329 Circle U. 523 

Ny post. Skal dekke utgifter for Studentparlamentets aktivitet knyttet til UiOs europeiske 524 

universitetssamarbeid, Circle U. 525 

 526 

Post 7410  Kontingenter 527 

Opp fra 4 000,00 til 10 000,00 grunnet forventet økning av deltagelse på dagsseminarer og kurs for 528 

Arbeidsutvalget.  529 

  530 

Post 7464  Ekstra studentorgansmidler 2020 531 

Det settes av 50 000,00 ekstra også i 2020.  532 

533 
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Noter til budsjettposter – Budsjett 2020 534 

 535 

36-TILSKUDD 536 

 537 

Post 3730 Tilskudd fra UiO 538 

Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, lønn til daglig leder og organisasjonskonsulent, honorar 539 

til tre medlemmer av Arbeidsutvalget, driftsavtale med USIT, studentorganer og KOF. Hele summen 540 

utbetales direkte fra UiO til SP. 541 

 542 

Post 3900 Annen driftsrelatert inntekt 543 

Øvrig inntekt som ikke faller inn under overnevnte poster. 544 

 545 

Post 3990  Øreavrunding ved fakturering 546 

Øreavrunding på fakturaer. 547 

 548 

 549 

51-LØNN ANSATTE  550 

 551 

Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen 552 

Posten dekker lønnsutgifter for daglig leder og organisasjonskonsulent.  553 

 554 

Post 5011  Overtid i administrasjonen 555 

Posten dekker overtidslønn for administrasjonen. Etter avtale med daglig leder har vi satt av en liten sum 556 

som buffer for potensielt overtidsarbeid. 557 

   558 

Post 5012  Ekstra hjelp u/feriepenger 559 

Denne posten brukes til lønn av ekstra arbeid der vedkommende har levert personalmeldingsskjema.  560 

 561 

Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 562 

Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, men har ikke vært brukt de siste årene.  563 

 564 

Post 5014    AU-honorar u/feriepenger 565 

Tre av fem arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. Arbeidsutvalgsmedlemmene 566 

honoreres nå slik det er spesifisert i «Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved UiO». 567 

Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og kommunikasjonsansvarlig får full månedslønn i 568 

juli, hvorav 50 prosent dekker 2 ukers overlapp med nytt arbeidsutvalg og de resterende 50 prosent for 569 

at det er vanskelig å få en sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. 570 

Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honoraret er beregnet på samme måte 571 

som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt en halv månedslønn i 572 

juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den resterende halve månedslønnen til 573 

universitetsstyrerepresentantene, med samme sats som de andre i arbeidsutvalget.  574 

 575 

Post 5015    Rentekompensasjon 576 

Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt 577 

skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra Lånekassen om rentefritak for hver 578 

enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen avhenger av hvor mye hver enkelt AU-579 

medlem har tjent det enkelte året. Posten er vanskelig å beregne, da AU-medlemmer tjerner ulikt det 580 

halve året de ikke sitter i AU og det derfor er usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller 581 
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ikke, da AU-medlemmer har ulik størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte 582 

summen ligger også kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. 583 

 584 

Post 5017    Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid u/feriepenger 585 

Posten dekker honorar til ordstyrer, tolk og kontrollkomitémedlemmer etter gjeldene satser. Ordstyrer 586 

og tolk får kr 160,00 i timen per påbegynt time, pluss to timer forberedelse. Det konstituerende møtet 587 

og handlingsplanseminaret er også inkludert i denne posten.  588 

Kontrollkomiteens leder honoreres med kr 1 750,00 i semesteret, og de to andre medlemmene 589 

honoreres med kr 1 000,00 i semesteret.  590 

 591 

Post 5018  Telefongodtgjørelse 592 

Posten dekker telefongodtgjørelse for administrasjonen på kr 1 000,00 per person i året. Vi legger opp til 593 

at AU kan få dekket datapakker ved høy databruk i jobbsammenheng.  594 

 595 

Post 5019 Oversettelseshonorar 596 

Posten dekker utgifter i forbindelse med oversettelse av Studentparlamentets dokumenter, eksempelvis 597 

SPP og HP. 598 

 599 

Post 5092  Feriepenger adm. 12 % 600 

12 % av lønnsutgift.  601 

 602 

Post 5800  Refusjon av sykepenger 603 

Refusjon av sykepenger fra NAV. 604 

 605 

 606 

54-ARBEIDSGIVERAVGIFT 607 

 608 

Post 5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 609 

Posten dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av post 5010-5017 og post 5922. 610 

 611 

Post 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 612 

Dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av feriepenger. 613 

 614 

 615 

59-ANDRE PERSONALKOSTNADER 616 

 617 

Post 5910 Lunsjordning 618 

Økonomisk støtte til lunsjordning for Arbeidsutvalget. Et personaltiltak for å styrke arbeidsmiljø, og er å 619 

regne som et rimelig velferdstiltak.  620 

 621 

Post 5912    Administrasjonsforpleining 622 

Posten dekker mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, medlemskap ved SiO 623 

treningssenter, samt tiltak som gir faglig utvikling.  624 

 625 

Post 5913 Overtidsmat AU 626 

Dekker overtidsmat til Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 627 

 628 

Post 5920 Yrkesskadeforsikring 629 

Forsikring. 630 
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Post 5922    Obligatorisk tjenestemannspensjon (OTP) 631 

Dekker pensjon og bankomkostninger til administrasjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av 632 

lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Ingen av AU-633 

medlemmene er per i dag medlemmer i denne ordningen.  634 

 635 

Post 5990 Andre personalkostnader 636 

Posten er knyttet til utgifter for personalkostnader som påløper på Villa Eika. Den dekker kake i 637 

forbindelse med bursdager, frukt og grønt til kontoret blir dekket av denne posten.  638 

 639 

Post 5991 Studentparlamentsfester 640 

Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og 641 

sommeravslutning.  642 

 643 

Post 5992 Opplæring og overlapp 644 

Posten dekker utgifter forbundet med opplæring og overlapp mellom avtroppende og påtroppende 645 

Arbeidsutvalg i juli. 646 

 647 

Post 5993  Internseminarer og evalueringer 648 

Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for Arbeidsutvalget, 649 

som mat, reise og oppholdsutgifter.  650 

 651 

Post 5994  Komitéaktivitet 652 

Skal dekke driftsmidler som mat til internasjonal komité, studie- og forskningskomitéen, miljøkomitéen, 653 

promoteringskomitéen og kontrollkomitéen.  654 

 655 

Post 5995 Representasjonsantrekk AU 656 

Posten dekker utlegg til representasjonsantrekk for medlemmer av Arbeidsutvalget.  657 

 658 

 659 

65-KOSTNADSFØRT INVENTAR 660 

 661 

Post 6540    Driftsmaterialer 662 

Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr og møbler.  663 

 664 

 665 

67-DIVERSE FREMMEDE TJENESTER 666 

 667 

Post 6710    Revisjonshonorarer 668 

Posten dekker revisjon av SPs regnskap.  669 

 670 

Post 6720    Regnskapstjenester 671 

Posten dekker regnskapskostnader, lønns- og personalkostnader. 672 

 673 

Konto 6730  IT-tjenester 674 

Studentparlamentet mottar et øremerket tilskudd fra UiO, som vi betaler videre til USIT. Dette dekker en 675 

5 % -stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, tilrettelegging av infrastruktur 676 

og brukerstøtte.   677 
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Post 6740  Miljøfyrtårn 678 

Dekker kostnadene knyttet til årsavgift og resertifisering hvert tredje år (sist 2018).  679 

 680 

 681 

68-69-KONTORKOSTANDER 682 

 683 

Post 6810 Kontorrekvisita 684 

Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og kaffe/te.  685 

 686 

Post 6815  Kopiering 687 

Studentparlamentet eier en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker en serviceavtale. 688 

Utgiften til kopimaskinen deles med VT. Store kopioppdrag utføres på Reprosentralen og dekkes av UiO.  689 

 690 

Post 6850 Nettsider og lisenser 691 

Posten dekker serveravgift for nettsidene og andre eventuelle lisenser.   692 

 693 

Post 6860  Abonnementer 694 

Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika. Per i dag gjelder dette ett digitalt årsabonnement på 695 

Aftenposten.  696 

 697 

Post 6940  Porto 698 

Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under postsystemet 699 

til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges portokostnader ved 700 

oversendelse av bilag til revisor. 701 

 702 

 703 

70-REISEKOSTANDER 704 

 705 

Post 7100 Kilometergodtgjørelse 706 

Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer 707 

osv. Posten blir kun benyttet dersom MoveAbout-elbilene ikke har tilstrekkelig rekkevidde eller kan 708 

oppfylle behovet. 709 

 710 

Post 7150  Reiser ikke oppgavepliktig 711 

Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. På denne posten føres også midlertidige 712 

reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO.  713 

 714 

Post 7151  Kollegieforum (KOF) 715 

Posten dekker reise, kost og losji i forbindelse med samlinger i regi av det norske nettverket for 716 

studenter i universitetsstyrer (Kollegieforum), samt representasjonsantrekk for 717 

universitetsstyrerepresentantene. Midlene er øremerket i tilskuddsbrevet fra UiO. 718 

 719 

 720 

73- ARRANGEMENT- OG KAMPANJEKOSTNADER  721 

 722 

Post 7316 FUS 723 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet nettverket for studenter i fakultets- og universitetsstyrer ved UiO.   724 



26 
 

Post 7317 SULF 725 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet Studentutvalgenes lederforum. 726 

 727 

Post 7318 Organisasjonsutvikling 728 

Posten dekker planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at Studentparlamentet og 729 

andre ulike enheter ved Universitetet fungerer på en god og effektiv måte, slik at man får en sunn 730 

organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning. 731 

 732 

Post 7319  Promotering og kampanjer  733 

Posten dekker kostnader tilknyttet aktivitet som gjennomføres for å promotere studentparlamentet. 734 

Dette innebærer innkjøp av promoteringsmateriell og kampanjeutgifter som stand-materiell, gensere, t-735 

skjorter, bærenett og annet som måtte være nødvendig for å promotere SP på en god måte.  736 

 737 

Post 7320    Møtekostnader til Studentparlamentsmøter 738 

Denne posten dekker mat og andre kostnader i forbindelse med Studentparlamentsmøter.  739 

 740 

Post 7321  Arrangementskostnader 741 

Posten dekker mindre arrangementer som frokostmøter, sosiale og politiske arrangementer for 742 

Studentparlamentet, samt andre arrangementer som fremmer Studentparlamentet og vår politikk.  743 

 744 

Post 7322  Handlingsplanseminar 745 

Posten dekker arrangering av Politisk seminar på starten av studieåret, og inkluderer midler til 746 

overnatting, mat, transport og eventuelle kostnader tilknyttet gjennomføring. Posten forblir lav med 747 

hensikt om å søke midler til UiO, da UiO har gitt tydelig signal om at de ønsker å gi støtte til større 748 

arrangementer. 749 

 750 

Post 7323    NSO 751 

Posten dekker hovedsakelig UiOs delegasjons utgifter på NSOs landsmøte og formøter tilknyttet dette 752 

arrangementet.  753 

 754 

Post 7324  Semesterstart 755 

Denne posten dekker alle utgifter knyttet til semesterstartsarrangementer, f.eks. grilling, vafler og lounge 756 

utenfor Villa Eika.  757 

 758 

Post 7325  Studentkonferanse (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 759 

Posten dekker arrangering av en studentkonferanse i februar/mars måned. Denne inkluderer midler til 760 

overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. Posten er tom ettersom vi håper å få hele 761 

arrangementet dekket gjennom støtte fra NSO. 762 

 763 

Post 7326  Andre møter 764 

Posten dekker andre møtekostnader tilknyttet for eksempel, AU-møter, dekanlunsjer, rektoratmøter, 765 

samarbeidsmøter med relevante aktører, etc.  766 

 767 

Post 7327  Miljøfestival 2019 (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 768 

Posten skal dekke egenandel av SPs miljøfestival i september 2019. Vi håper å få mesteparten av 769 

arrangementsutgiftene dekket via støtte fra relevante aktører.  770 
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Post 7328 Circle U. 771 

Posten skal dekke utgifter for Studentparlamentets aktivitet knyttet til UiOs europeiske 772 

universitetssamarbeid, Circle U. 773 

 774 

Post 7329 STUDPARL1000 775 

Dette er en arrangementssatsning Arbeidsutvalget ønsker å prioritere. 776 

 777 

 778 

74-GAVER OG KONTINGENTER 779 

 780 

Post 7410  Kontingenter 781 

Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs.  782 

  783 

Post 7415 Gaver 784 

Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO-AU, VT-AU og 785 

SP-AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år.  786 

 787 

Post 7462 Fraksjonsstøtte 788 

Støtte til de studentpolitiske listene ved Studentparlamentet ved UiO.  789 

 790 

Post 7463 Studentorganer 791 

Midlene som ulike studentorganer kan søke til. Hvert år fastsettes en viss sum gjennom tildelingen til SP. 792 

Midler fra post 7463 overføres fra SP til studentorganer etter godkjent søknader.  793 

 794 

Post 7464  Ekstra studentorgansmidler 2020 795 

Opprinnelig en ekstraordinær post for 2019. Videreføres til 2020. 796 

 797 

 798 

75-FORSIKRING 799 

 800 

Post 7500    Forsikringspremie 801 

Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU.  802 

 803 

 804 

76-ANDRE DRIFTSKOSTNADER 805 

 806 

Post 7706    Arbeidsmiljømidler 807 

Posten disponeres av SP-AU til arbeidsmiljøfremmende tiltak. Dette kan f.eks. være mat etter spesielt 808 

lange dager, internarrangementer og team building.  809 

 810 

Post 7723   Studentparlamentsvalg 811 

Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget, som materielle 812 

utgifter og utgifter forbundet med debatter og arrangementer. Kostnader for ekstrahjelp, som f.eks. 813 

valgansvarlige ved fakultetene i forbindelse med studentvalget, går også under denne posten.  814 

 815 

Post 7740  Øredifferanser ved avstemming 816 

Øredifferanser ved avstemming.  817 
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Post 7770 Bankkostnader  818 

Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn.   819 

 820 

Post 7790 Andre driftskostnader 821 

Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikke passer inn under 822 

andre poster.  823 

 824 

 825 

80-FINANSINNTEKTER 826 

 827 

Post 8050 Renteinntekter  828 

Renteinntekter på egenkapitalen til SP.  829 

 830 

Post 8070  Annen finansinntekt 831 

Kundeutbytte.  832 

 833 

Post 8155  Renteutgifter  834 

På denne posten føres Studentparlamentets eventuelle renteutgifter.   835 
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SAKSNUMMER:  087/19-20 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG:  Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE:   Vedtak 

 

RESOLUSJONER  
 836 

RESOLUSJON 1 837 

Fra: Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, Blindern (SAIH Blindern) 838 

 839 

AVKOLONISERING AV HØYERE UTDANNING  840 

Å jobbe for like forutsetninger og muligheter innenfor akademia  841 

 842 

Innledning  843 

Utdanning er et viktig verktøy for å oppnå frigjøring, men gjennom historien har utdanning også vært et 844 

verktøy for undertrykkelse. Kolonimakter brukte utdanning for å dominere, gjennom å fremstille 845 

koloniherrenes språk, kultur og verdensforståelse som det eneste gyldige. I dag finner man fortsatt 846 

eksempler på fordommer og skjeve strukturer i akademia, både i Norge og internasjonalt. I Sør-Afrika 847 

ble Rhodes Must Fall-kampanjen ved Cape Town University i 2015, hvor de fjernet statuen av den 848 

tidligere koloniherren Cecil Rhodes fra campus, et symbol på studenters og akademikeres ønske om å ta 849 

et oppgjør med institusjonell rasisme ved landets universiteter.  850 

 851 

I Norge ser vi også et behov for en mer nyansert kunnskapsproduksjon for å gjøre 852 

utdanningsinstitusjonene våre mer demokratiske, rettferdige og inkluderende. Høyere utdanning må 853 

legge til rette for kritisk og selvstendig tenkning. Dette vil gjøre det mulig for studenter å identifisere 854 

skjeve og urettferdige strukturer som skaper ulikheter i forutsetninger og muligheter innenfor akademia. 855 

For å skape forandring er det viktig å støtte studenter og akademikere, nasjonalt og internasjonalt, som 856 

stiller kritiske spørsmål og fremmer avkolonisering av høyere utdanning.  857 

 858 

Hva er avkolonisering?  859 

Avkolonisering er et begrep som kan forstås på flere ulike måter. Begrepet avkolonisering blir ofte brukt 860 

for å beskrive frigjøringsprosesser i land som ble utsatt for politisk og økonomisk kolonialisme. Det kan 861 

imidlertid også referere til en prosess som avkoloniserer menneskers tankesett, hvor man stiller spørsmål 862 

ved etablerte normer og tankesett. Avkolonisering av høyere utdanning handler om å identifisere 863 

hvordan bredere koloniale prosesser har skapt undertrykkende og skjeve strukturer som påvirker hva 864 

som anerkjennes som kunnskap, hva som undervises og av hvem. Bredere koloniale prosesser har 865 

bidratt til å forme vestens historiske dominans og bidratt til å innsnevre kunnskapsproduksjon og vår 866 

forståelse av verden.  867 

 868 

Siden sekstitallet har norske studenter arbeidet sammen med medstudenter globalt for avkolonisering 869 

fra kolonimaktene, blant annet gjennom det sterke engasjementet i kampen mot apartheidregimet i 870 

Sør-Afrika og ved å støtte frigjøringsbevegelser i Latin-Amerika. Studenter i sørlige Afrika og Latin-871 

Amerika erfarte at universitetene ikke leverte allmenngyldig, nøytral kunnskap og innsikt, men lærte 872 

studentene å føle seg mindreverdige overfor koloniherrene. Norske studenter har støttet og støtter 873 

fortsatt avkolonisering internasjonalt gjennom de frivillige SAIH-tierne, som er ordningen vedtatt av 874 

norske studentdemokratier over hele landet. Disse pengene har blant annet gått til SAIHs partnere som 875 

blant annet arbeider med urfolk og afroetterkommere i Latin-Amerika og støttet opp om deres rett til 876 
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utdanning i tråd med internasjonale rettslige rammeverk som ILOs konvensjon 169 og FNs erklæring for 877 

urfolksrettigheter. Utdanning har historisk sett vært et sentralt middel for å svekke eller utrydde urfolks 878 

språk, kultur og verdensbilde. Statlig assimileringspolitikk gjennom utdanningssystemet har hatt 879 

alvorlige konsekvenser for urfolks liv og samfunnsutvikling. Urfolk har ved flere tilfeller kritisert forskning 880 

om urfolk for å ikke være nøytral eller objektiv. I mange tilfeller har denne forskningen ikke blitt opplevd 881 

som relevant for problemstillinger de møter. I tillegg har mye av forskningen vært preget av et kolonialt 882 

blikk (f.eks ved å legitimere undertrykking ved forskning på rasebiologi).  883 

 884 

I Norge ble Samisk Høgskole (Sámi allaskuvla) i Kautokeino godkjent som en likeverdig høyere 885 

utdanningsinstitusjon på 80-tallet. Dette skjedde med bakgrunn i en norsk forsoningsprosess som 886 

anerkjente konsekvensene fornorskningspolitikken hadde hatt overfor samer og deres rettigheter som 887 

urfolk. I mange land anerkjenner ikke nasjonale myndigheter urfolks språk, epistemologi, kultur og 888 

verdensbilde i institusjoner som følger vestlige universitetstradisjoner, og urfolksuniversiteter kjemper en 889 

hard kamp for å bli anerkjent. Mangelen på anerkjennelse av høyere utdanningsinstitusjoner som 890 

utfordrer det etablerte vestlige kunnskapssynet blir i praksis en videreføring av diskrimineringen fra 891 

kolonitiden. Dette handler ikke om å endre vitenskapens prinsipper og metoder eller erstatte vestlig 892 

kunnskap, men om å anerkjenne og respektere at andre perspektiver og kunnskapssystemer har en 893 

verdi.  894 

 895 

Avkoloniseringsprosesser handler om å bevisstgjøre hvem som siteres i fagtekster, hvem som blir lest, 896 

hvem som produserer og formidler kunnskap og hvem som føler seg hjemme på universitetet. Skal 897 

utdanning være et verktøy for frigjøring må undervisningen ta utgangspunkt i studentenes egen 898 

situasjon og erfaring1. Lokale forhold, språk, kultur og verdensforståelse må tas i betraktning i høyere 899 

utdanning. Hvis dette ikke gjøres, risikerer man å reprodusere stereotypier, urettferdige strukturer og, i 900 

likhet med kolonitidens utdanningsinstitusjoner, sette én kunnskapsforståelse høyere enn andre. Unge 901 

og studenter er viktige aktører for å skape positiv samfunnsutvikling, men det forutsetter at utdanningen 902 

deres legger til rette for kritisk og selvstendig tenkning. Både akademikere og studenter vil kunne få 903 

utbytte av å gjennomgå en avkoloniseringsprosess som åpner opp for et større mangfold av 904 

perspektiver og bredere representasjon.  905 

 906 

Hvordan dette kan gjøres i Norge  907 

I norsk sammenheng bør akademikere og studenter jobbe for en mer nyansert kunnskapsformidling og 908 

adressere skjeve strukturer i akademia. Disse strukturene må belyses og det er et behov for økt 909 

bevissthet rundt vår egen koloniale fortid.  910 

 911 

Både i pensum, undervisning og forskning er det nødvendig med et mangfold av faglige perspektiver, 912 

for å unngå å reprodusere en ensidig vestlig kunnskapsforståelse. Ett eksempel på dette er at pensum på 913 

områdestudier bør inkludere tekster fra flere forskere og forfattere fra de omtalte områdene, og ikke 914 

utelukkende vestlige akademikeres. Akademikere fra det globale sør må anerkjennes som 915 

medprodusenter av kunnskap. Generelt bør alle studieretninger legge til rette for at studenter kan sette 916 

sine fagfelt inn i en samfunnskontekst, være kritiske og i stand til å identifisere urettferdige strukturer. 917 

Mange studenter og akademikere har et behov for å bli mer bevisstgjort hvilke perspektiver som 918 

presenteres innad i deres fagretninger samt kontekstforståelse for hvordan kunnskapen har blitt 919 

produsert. I tillegg til hvorfor akkurat visse kunnskapssyn er dominerende og hvem som har tilgang til å 920 

delta i samfunnsdebatter. Norske høyere utdanningsinstitusjoner forsterker på denne måten vestens 921 

dominans i kunnskapshierarkiet hvor ikke-vestlig kunnskapsproduksjon i stor grad ekskluderes. Gjennom 922 

                                                           
1 Freire, Paulo (2000). Pedagogy of the Oppressed (30 Years Anniversary Edition). New York: Bloomsbury Academic 
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å bevisstgjøres hvem sin kunnskap man bygger videre på og å anerkjenne ikke-vestlige forskeres bidrag 923 

blir man en del av en avkoloniseringsprosess.  924 

 925 

Studentparlamentet ved UIO mener at:  926 

 God utdanning skal legge til rette for kritisk og selvstendig tenkning.  927 

 Studenter skal gjennom utdanningen sin være i stand til å identifisere skjeve strukturer og 928 

identifisere hvilken påvirkning disse har for studenters og akademikeres forutsetninger og 929 

muligheter innenfor akademia.  930 

 Høyere utdanningsinstitusjoner bør formidle et mangfold av perspektiver og kunnskap som ikke 931 

ensidig fremmer en vestlig kunnskapsforståelse.  932 

 Høyere utdanning som tar utgangspunkt i urfolks og afroetterkommeres verdenssyn, kultur og 933 

kunnskapsforståelse må anerkjennes.  934 

 935 

Studentparlamentet ved UIO skal:  936 

 Øke bevisstheten blant studenter og akademikere i Norge om problemene ved ensidig og ikke-937 

inkluderende kunnskapsformidling.  938 

 Jobbe for at mangfold i verdens- og kunnskapsforståelse gjenspeiles i pensum, undervisning og 939 

forskning ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.  940 

 Støtte studenter og akademikere som fremmer avkolonisering av høyere utdanning og utfordrer 941 

ensidig kunnskapsformidling, både i Norge og internasjonalt. 942 

 943 

Forslag til vedtak 944 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 945 

 946 

 947 

RESOLUSJON 2 948 

Fra: Venstrealliansen (VA) 949 

 950 

UIO MÅ STILLE KRAV TIL ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD HOS SINE EKSTERNE LEVERANDØRER 951 

 952 

De siste årene har vi sett en økning i useriøse aktører, sosial dumping og svært dårlige arbeidsforhold i 953 

det norske arbeidslivet. Som en respons til dette har Oslo kommune lansert Oslo-modellen, som stiller 954 

en rekke krav til eksterne aktører som Oslo kommune kjøper tjenester av. Slik bruker Oslo kommune sin 955 

økonomiske makt til å kjempe for et anstendig arbeidsliv. Studentparlamentet ønsker at UiO skal innføre 956 

en lignende ordning for å sikre at de ansatte ved en av norges største studieinstitusjoner skal være sikret 957 

gode arbeidsvilkår.   958 

 959 

Studentparlamentet krever: 960 

● Eksterne leverandører skal i all hovedsak benytte fast ansatte (i minst 80% stilling) ved utførelse 961 

av oppdrag for UiO. 962 

● At dersom bemanningsforetak må brukes, må leverandør sørge for at personell fra 963 

bemanningsforetak får tarifflønn e.l. mellom oppdrag. 964 

● At det kun skal benyttes ett ledd underleverandører i vertikal kjede ved utførelse av oppdrag for 965 

UiO. 966 

● Ansatte skal ha lønns- og arbeidsforhold i tråd med allmenngjort eller landsdekkende 967 

tariffavtale. Der det ikke er allmenngjort eller landsdekkende tariff, skal det ses hen til lokale 968 

tariffavtaler eller tariffavtaler for lignende områder - og fastsettes lønn- og arbeidsvilkår som ikke 969 

er dårligere enn disse. 970 
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● Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon for 971 

oppdragsgivers kontroll. Medvirknings og dokumentasjonsplikten omfatter også 972 

underleverandører. Der hvor tariffavtaler er allmenngjort skal UiO følge opp informasjons- og 973 

påseplikt som følge av dette. 974 

● Kontrakter på områder med behov for lærlinger kreves det 10% lærlinger.  975 

● At UiO jobber for å ansette renholdere fast i Eiendomsavdelingen framfor å outsource. 976 

 977 

Forslag til vedtak 978 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 979 

 980 

 981 

RESOLUSJON 3 982 

Fra: Liberal liste (LL) 983 

 984 

FJERN SIO-MONOPOLET  985 

I dag har SiO monopol på å drive kantiner på Univsersitetet i Oslo.SiO har ikke konkurranse fra noen 986 

andre aktører, og prisene har derfor skutt i været. Det koster over 20 kroner for en kopp kaffe i noen 987 

kantiner. Det er dyrere enn på Ullevål-stadion under en Norge-kamp.  988 

 989 

Dersom man åpner for at andre aktører kan få lov til å drive kantiner på UiO vil SiO få incentiver til å 990 

drive billigere. Eventuelt kan studentene handle mat hos en annen kantine, dersom de ikke er fornøyd 991 

med tilbudet SiO leverer. Dette er den beste måten studenter kan få makt over prisene på kantinene.  992 

 993 

Det er viktig å presisere at vi ikke vil avvikle SiO-kantinene, eller kaste dem ut fra campus. Vi foreslår at 994 

SiO ikke skal være vernet mot konkurranse. Vi mener at dersom andre aktører driver bedre og billigere 995 

enn SiO så skal de få sjansen til å drive kantine.  996 

 997 

Studentparlamentet vil: 998 

 Ikke verne SiO-kantinene mot konkurranse  999 

 1000 

Forslag til vedtak 1001 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 1002 

 1003 

 1004 

RESOLUSJON 4 1005 

Fra: Gjestelista (GjL) 1006 

 1007 

STUDENTPARLAMENTET KREVER OPPRYDDING I SIO 1008 

SiO utvikler seg i stadig større grad mot å være en topptung aktør i studentsamfunnet, som belønner 1009 

sine direktører med millionlønninger. Organisasjonen som i utgangspunktet skal være en samskipnad av 1010 

og for studentene, gir ikke studentene innsikt i beslutningstakningsprosessen og har aktivt motsatt seg å 1011 

bli underlagt offentlighetsloven. 1012 

 1013 

Denne utviklingen kommer til uttrykk blant annet ved at det ikke er transparens ved undersøkelser 1014 

innad i SiO, at SiOs ansatte har et lavere lønnsnivå og svakere ordninger i forbindelse med ferie og 1015 

foreldrepermisjon enn i resten av arbeidslivet, samtidig som direktøren snart runder en årlig lønn 1016 

på 2 millioner kroner, og at studentpåvirkningen på sentrale prosesser, slik som outsourcing av 1017 
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vaktmestertjenester på studentboliger, minker. Studentparlamentet ser på denne utviklingen med 1018 

bekymring og mener det må gjennomføres tiltak for å få Studentsamskipnaden tilbake på rett spor. 1019 

 1020 

Studentparlamentet krever: 1021 

● SiOs budsjetter og interne dokumenter skal omfattes av offentlighetsloven og underlegges 1022 

innsynsrett. Arbeidet for å implementere dette må prioriteres høyt av Studentparlamentet, 1023 

Velferdstinget og studentrepresentantene i SiO-styret. 1024 

● Det må gjennomføres en kritisk gjennomgang av SiOs lønnssystem, spesielt rettet mot de høyest 1025 

betalte ansatte i ledelsen. 1026 

● Det må gjøres omfattende kutt i unødvendig høye lederlønninger, og at administrerende 1027 

direktør i SiO ikke skal tjene mer enn tre ganger så mye som gjennomsnittsansatte i SIO 1028 

● Det må gjøres en uavhengig granskning og evaluering av SiOs ressursbruk, prioriteringer, drift 1029 

og utvikling 1030 

● Det må fremdeles være mulig å fremme mistillit mot SiO-styret, slik at studentrepresentantene 1031 

kan stilles til ansvar for makten de forvalter på vegne av studentene. 1032 

● Ansvar for drift av SiOs boligmasse tilbakeføres fra kommersielle aktører til 1033 

studentsamskipnaden. 1034 

● Ansettelsespolitikken må endres slik at flere studenter kan ha deltidsjobb ved siden av studiene i 1035 

SiO. 1036 

● Det må gis tillit til kjøkkensjefene i SiO-kantinene slik at de kan få fleksibilitet til å omgå 1037 

femukersmenyene dersom det foreligger gode grunner for det. Det må imidlertid ikke gå på 1038 

bekostning av vegetartilbudet. 1039 

● Det må vernes om ansattes rett til å kritisere SiO uten at de må frykte for represalier fra ledelsen. 1040 

 1041 

 1042 

Forslag til vedtak 1043 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  1044 



34 
 

 

 

 

 

 

 

FORKORTELSER 
 

AL  A-lista 

AU  Arbeidsutvalget 

DNS  Det Norske Studentersamfund 

ESN   Erasmus Student Network 

GjL  Gjestelista 

GL  Grønn liste 

HFSU  Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet 

HP   Handlingsplan 

ISU   International Students’ Union Of Norway 

JSU  Juridisk studentutvalg 

KD   Kunnskapsdepartementet  

KOF   Kollegieforum  

LL  Liberal liste 

LMU   Læringsmiljøutvalget 

ML  Moderat liste 

MNSU   Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg 

MSU  Medisinsk studentutvalg 

NSO   Norsk Studentorganisasjon 

OSU  Odontologisk studentutvalg 

RL  Realistlista 

SAIH   Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 

SULF  Studentutvalgenes lederforum 

UiO  Universitetet i Oslo 

SiO   Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 

SP  Studentparlamentet 

SPP   Studentpolitisk plattform 

SU  Studentutvalg 

SUUV  Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

SVSU  Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

TSU  Teologisk studentutvalg 

VA  Venstrealliansen 

VT(OA)  Velferdstinget (i Oslo og Akershus) 

 


