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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 02/20-21 

OSLO, 28.08.20 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 02/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Fredag 04.09.20 kl. 16.00 – søndag 06.09.20 kl. 15.00 

STED: Thon Hotel Vettre 

 

DAG SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

Fredag    

Kl. 16.00 048/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtak 

 049/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtak 

 050/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtak 

 051/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtak 

 052/20-21 Valg av tellekorps Valg 

Kl. 16.10 053/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtak 

Kl. 16.20 054/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtak 

Kl. 16.30 055/20-21 Orienteringer Orientering 

Kl. 16.50 056/20-21 Mandat for redaksjonskomiteer Vedtak 

Kl. 17.10 057/20-21 Valg av redaksjonskomiteer Valg 

Kl. 17.30 058/20-21 Studentpolitisk plattform (SPP) - debatt Diskusjon 

Kl. 19.00  Middag  

Kl. 20.00 058/20-21 Studentpolitisk plattform (SPP) – debatt – forts.  Diskusjon 

    

Lørdag    

Kl. 07.30-09.15  Frokost  

Kl. 09.30 059/20-21 Studentpolitisk plattform (SPP) - vedtak Vedtak 

Kl. 11.30  Lunsj  

Kl. 12.30  060/20-21 Handlingsplan (HP) - debatt Diskusjon 

Kl. 14.30 061/20-21 Godkjenning av årsregnskapet for 2019 Vedtak 

Kl. 14.45 062/20-21 Revidert budsjett 2020 Vedtak 

Kl. 15.10 063/20-21 Valg av revisor Vedtak 

Kl. 15.15 064/20-21 Valg av delegater til NSOs landsmøte 2020 Valg 

Kl. 15.30 065/20-21 Generaldebatt Diskusjon 

Kl. 20.00  Middag  

    

Søndag    

Kl. 07.30-09.45  Frokost  

Kl. 10.00 066/20-21 Handlingsplan (HP) - vedtak Vedtak 

Kl. 12.00  Lunsj  

Kl. 13.00 067/20-21 Resolusjoner Vedtak 

  Eventuelt  

  Møtekritikk  
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Alle kan fremme resolusjoner til møtet. Frist for å sende inn resolusjoner til møtet var fredag 

28.08.20 kl. 11.00. 

 

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

videresende innkallinger til din vararepresentant. 

 

 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen  

Arbeidsutvalget  

v/ Runa, Linnea, Karl Oskar, Benedikte og Jørgen 
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SAK  INNHOLD 

 

048/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslår Kristine Berg Heggelund og Ingvild Leren Stensrud som ordstyrere 1 

og Anne Aase-Mæland og Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

049/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til innkallingen fremmes under denne saken. 3 

 

050/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

Eventuelle innsigelser mot forslaget til dagsorden fremmes under denne saken. 4 

 

051/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

Protokollen finner du på: https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-5 

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

052/20-21 VALG AV TELLEKORPS 

Det skal velges tre personer til tellekorps. Arbeidsutvalget foreslår at kontrollkomiteens tre 7 

medlemmer oppnevnes som tellekorps. De får også ansvar for å holde dørene lukket under 8 

voteringer. 9 

 

053/20-21 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- og stemmerett 10 

må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på 11 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 12 

 

054/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 1 og 2 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 13 

 14 

OPPNEVNING TIL VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS:  15 

Fast representant: Pietro Berger Lappola (VA) (11.08.20) 16 

Fast representant: Harry Ainscough (GL) (11.08.20) 17 

Fast representant: Wendy Sloan (GL) (11.08.20) 18 

Fast representant: Anna Gunnes Dalshaug (AL) (11.08.20) 19 

Fast representant: Victoria Ovedie Chruickshank Langøe (AL) (11.08.20) 20 

Fast representant: Didrik Svellingen (RL) (11.08.20) 21 

Vara: Jørgen Hammer Skogan (VA) (11.08.20) 22 

Vara: Julianne Sørflaten Grovehagen (GL) (11.08.20) 23 

Vara: Ida Marie Søndrol Brualøkken (GL) (11.08.20) 24 

Vara: Eleonora Mincheva (GL) (11.08.20) 25 

Vara: Charlotte Hjort (GL) (11.08.20) 26 

Vara: Alex Tropé Stenhagen (AL) (11.08.20) 27 

Vara: Johanne Thunes (AL) (11.08.20) 28 

Vara: Maria Strømme Moshuus (AL) (11.08.20) 29 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2020-21/Protokoller/
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OPPNEVNING TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU):  30 

2. vara: Maika Marie Godal Dam (26.08.20) 31 

 32 

OPPNEVNING TIL STUDENTPARLAMENTETS INTERNASJONALE KOMITÉ: 33 

Medlem: Anastasiia Ivanova (26.08.20) 34 

Medlem: Jens Kristian Øvstebø (26.08.20) 35 

 36 

OPPNEVNING TIL STYRET FOR DEN INTERNASJONALE SOMMERSKOLE: 37 

Vara: Jens Kristian Øvstebø (26.08.20) 38 

 39 

OPPNEVNING TIL TEMABRUKERGRUPPEN FOR UNDERVISNINGSLOKALER OG 40 

LÆRINGSMILJØ I LIVSVITENSKAPSBYGGEPROSJEKTET: 41 

Representant: Marius Frans Linus Hillestad (26.08.20) 42 

 43 

OPPNEVNING TIL SASAKAWA-FONDET: 44 

Vara: Mathias Meyer (26.08.20) 45 

 46 

OPPNEVNING TIL UIOS SCHOLARS AT RISK-KOMITÉ (SAR-KOMITÉ): 47 

Vara: Maika Marie Godal Dam (26.08.20) 48 

 49 

OPPNEVNING TIL STYRET FOR UIO:NORDEN: 50 

Vara: Malene Eliertsen (26.08.20) 51 

 52 

OPPNEVNING TIL ANSETTELSESUTVALGET FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER UTEN 53 

FAKULTETSTILKNYTNING: 54 

Vara: Dorthea Enger (26.08.20) 55 

 56 

OPPNEVNING TIL KLAGENEMNDA: 57 

Representant: Susann Andora Biseth-Michelsen (26.08.20) 58 

Personlig vara: Kristine-Petrine Olthuis (26.08.20) 59 

 60 

OPPNEVNING TIL STYRET FOR KULTURHISTORISK MUSEUM: 61 

Mannlig vara: Jens Kristian Øvstebø (26.08.20) 62 

Kvinnelig representant: Felicia Rolf (28.08.20) 63 

Kvinnelig vara: Selma Stormyren Larsen (28.08.20)  64 
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SAKSNUMMER: 055/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Overlapp og forberedelser 65 

Avtroppende og påtroppende arbeidsutvalg hadde overlapp 29. juni til 10. juli. Nytt 66 

arbeidsutvalg fikk opplæring og innføring i pågående arbeid og politiske prosesser. Tiden 67 

etter dette brukte AU på å sette seg grundigere inn i aktuelle saker, universitetets planer og 68 

styringsdokumenter samt studentparlamentets organisatoriske arbeid. Det har blitt avholdt 69 

samarbeidsmøter med en rekke av våre sentrale samarbeidspartnere. AU har også rukket å 70 

etablere et godt forhold til rektoratet og øvrig ledelse på universitetet. 71 

 72 

Politisk arbeid og gjennomslag 73 

Circle U., UiOs samarbeid med seks andre universiteter i Europa, ble godkjent av EU den 9. 74 

juni 2020. Det betyr at Circle U. har fått penger til å utvikle et fleksibelt og sømløst 75 

utvekslingssamarbeid for både studenter og forskere. Vi jobber med å etablere en 76 

studentunion som ivaretar studentenes perspektiver i utviklingen av Circle U.. I AUs forslag til 77 

studentpolitisk plattform er det mange forslag til Circle U.-politikk. Arbeidet er fremdeles i en 78 

tidlig fase og har lite formell struktur.  79 

 80 

Koronaens inntog har snudd om på hvordan både UiO og Studentparlamentet jobber. Vi er i 81 

stor grad digitale og har få felles naturlige, fysiske kontaktflater med universitetets 82 

administrasjon. Utfordringer knyttet til smittevern dukker jevnlig opp, og vi har en løpende 83 

dialog med universitetsledelsen om dette. Undervisningen på studieprogrammene er i stor 84 

grad digitaliserte, og tilbakemeldinger fra både studenter og ansatte vitner om at 85 

digitaliseringen kom brått på og har vært krevende. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene 86 

har UiO satt opp kurs for forelesere om hvordan man kan bruke Zoom uten tekniske 87 

utfordringer, slik at fokus kan være på undervisning.  88 

 89 

Neste år er det rektorvalg, og AU 2019/20 har oppnevnt leder Runa Fiske til å sitte i 90 

søkekomiteen til rektorvalget på vegne av studentene. Søkekomiteen har til oppgave å 91 

identifisere og presentere gode rektor- og prorektorkandidater. Universitetsstyret valgte 92 

resten av søkekomiteen i et møte 21.08.2020. 93 

 94 

I løpet av forrige periode ble det satt av penger til å videreutvikle MineStudier. Prosjektet skal 95 

gjøre nettsiden mer funksjonell og det er lagt inn flere nye funksjoner som rulles ut i løpet av 96 

høstsemesteret. Utvikling og lansering ble forsinket på grunn av korona, men man antar at 97 

funksjonene ferdigstilles i løpet av høsten 2020.  98 

 99 

På siste møte i universitetsstyret før sommeren ble det bevilget 5 millioner kroner til å 100 

utarbeide UiOs klima- og miljøstrategi. 101 
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Sist men ikke minst har AU brukt tid på å utarbeide forslag til ny handlingsplan og 102 

studentpolitisk plattform.  103 

 104 

Semesterstart 105 

Semesterstarten var annerledes enn den pleier å være. På grunn av smittevernhensyn valgte 106 

vi å ikke dele ut mat eller promoteringsartikler slik vi pleier. Vi delte istedenfor ut håndsprit 107 

med Studentparlamentets nye logo på. Vi brukte en del tid på å gå rundt og dele ut disse til 108 

faddergrupper og snakke med dem om Studentparlamentet. Vi satte og opp en lounge utenfor 109 

Villa Eika de to første ukene av semesteret. Loungen har vært godt besøkt og vi håper mange 110 

studenter har fått et positivt inntrykk av Studentparlamentet. 111 

 112 

Fredag 14. august deltok AU i SiOs Faddervaktordning. Faddervaktordningen ble etablert i 113 

2019 etter bekymringer fra Oslo legevakt om at alkoholrelaterte skader i fadderuka. Sammen 114 

med Oslo Kommune har SiO og institusjonene etablert Faddervaktordningen for å passe på 115 

studentene de mest intense dagene i fadderuka. Denne gangen møtte vi svært få berusede 116 

studenter og det var gledelig at de aller fleste vi så overholdt smittevernråd. 117 

 

 

ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Året som leder startet med overlapp sammen med av- og påtroppende ledere og nestledere 118 

fra de fem eldste universitetene (UiO, UiB, NTNU, NMBU og UiT) 8.-10. juni i Oslo. Jeg deltok 119 

både som avtroppende nestleder og påtroppende leder. Siden samlingen har jeg hatt jevnlig 120 

kontakt med de andre nye lederne. Gjennom studiestartukene opplevde vi et spesielt sterkt 121 

medietrykk mot studenter og vi snakket sammen om samarbeidet med våre respektive 122 

institusjoner og hvordan semesterstart gikk. 123 

 124 

Vi har planlagt en ny samling 16.-18. september. Der skal vi lære om finansieringssystemet for 125 

universitets- og høyskolesektoren, kvalitetssikring i høyere utdanning og om ulike prosjekter 126 

studentdemokratiene er involvert i. 127 

 128 

I løpet av august har jeg også representert Studentparlamentet på flere arrangementer. Under 129 

velkomstseremonien ble jeg intervjuet og på onsdagen var jeg i panelsamtale med rektor 130 

Svein Stølen og statsminister Erna Solberg om framtidas kunnskap. Jeg har også kommentert 131 

på noen saker i Universitas samt ønsket nye studenter velkommen i et leserinnlegg, som 132 

dessverre kom på trykk litt etter studiestart.  133 

 134 

Vi er i løpende dialog med ledelsen på universitetet. Tidligere har vi hatt møter med dem ca. 135 

hver tredje til fjerde uke, men dette semesteret er det satt opp møter annenhver uke. Vi mener 136 

det er bra med hyppige og jevnlige møter, spesielt i et semester hvor det kan dukke opp andre 137 

utfordringer enn tidligere. 138 

 139 

For oppdatering om utdanningskomiteen, se Karl Oskars orientering.  140 

 141 

For øvrig politisk arbeid og prosjekter, se AUs orientering. 142 

143 
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TV-aksjonen 144 

Som i fjor samarbeider Studentparlamentet med TV-aksjonen og Studentkorpset for å 145 

mobilisere bøssebærere til TV-aksjonen. I kraft av ledervervet sitter jeg i Byaksjonskomiteen 146 

ledet av Ordfører Marianne Borgen. SPs funksjon her er å hjelpe Studentkorpset og å bidra til 147 

informasjonsspredning og mobilisering til (den digitale) aksjonen.  148 

 

 

ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Kommunikasjon 149 

Siden vi har fått ny designmanual må alt fysisk materiale lages fra grunnen av. Vi har brukt 150 

tiden før studiestart på å designe og produsere bannere, rollups, headere til sosiale medier, 151 

promoteringsmateriell til semesterstart, mv. Vi har også begynt på et semesterstarthefte som 152 

er et mer langtidsgående prosjekt myntet på førsteårsstudenter. Vi kjørte en prøveutgave nå 153 

ved semesterstart, men ser for oss at prosjektet ikke er ferdig før til våren. Jeg har innkalt til 154 

første møte med promoteringskomiteen, hvor vi skal legge en plan for året som kommer. 155 

 156 

Lenke til heftet: https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/uio-studentens-157 

overlevelsesguide.pdf 158 

 159 

Til semesterstart filmet vi også en video med Runa og rektoratet og la ut bilder og grafikker 160 

på Facebook og Instagram. De som er interesserte i detaljer rundt sosiale medier må gjerne 161 

spørre meg om mer informasjon. 162 

 163 

Internasjonalt 164 

Jeg har deltatt på møte i internasjonalt nettverk hvor vi blant annet snakket litt om hva som 165 

skjer med utveksling våren 2021, men her er ingenting avklart enda. Det kommer litt an på hva 166 

som sendes av signaler fra Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 167 

Helsedirektoratet. Jeg har spilt inn at det viktigste er at man tar avgjørelser til studentenes 168 

beste, altså at studenter på utveksling ikke blir stående i samme situasjon som våren 2020. 169 

Jeg opplever at det er stor enighet om dette også i nettverket. Det er mulig det kommer en 170 

muntlig oppdatering under handlingsplanseminaret om vi har fått ny informasjon. 171 

 172 

Circle U.-prosjektet har nettopp blitt innvilget midler fra EU. På grunn av koronapandemien er 173 

det litt vanskelig for universitetene og sette i gang med arbeidet, men det blir avholdt flere 174 

avklaringsmøter i løpet av september. Jeg har vært i dialogmøte med ny koordinator for 175 

prosjektet på UiO og vi har god dialog. Oppstart for prosjektet er satt til 1. november 2020. 176 

 177 

Arbeidet med Circle U. Student Union har ikke startet opp igjen etter sommeren, da de fleste 178 

europeiske universitetene ikke starter opp igjen før i september. Vi prøver fremdeles å 179 

ferdigstille forslag til konstituering og vedtekter. 180 

 181 

Mer informasjon om Circle U. finner du her: https://www.circle-u.eu/  182 

https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/uio-studentens-overlevelsesguide.pdf
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/uio-studentens-overlevelsesguide.pdf
https://www.circle-u.eu/
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ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Overlapp og sommer 183 

Til tross for den haltende tilstanden korona har påført sommeren 2020, har jeg hatt en fin 184 

sommer. Mye av årsaken til dette ligger i at jeg sent i juni påbegynte min nye rolle som studie- 185 

og læringsmiljøansvarlig hos Studentparlamentet. De to første ukene ble tilbrakt i en 186 

overlappsfase der de avtroppende medlemmene av arbeidsutvalget ga sine innspill og tips til 187 

de påtroppende. For min egen del besto dette av mange gode samtaler med Johannes, Linnea 188 

og Miriam – hhv. tidligere studie- og læringsmiljøansvarlig, SULF-ansvarlig og nåværende 189 

organisasjonskonsulent – om hvordan jeg best kunne løse oppgaver og problemstillinger i 190 

mine nye verv. 191 

 192 

Tiden før semesterstart ble i stor grad brukt til å sette seg inn i vervet etter beste evne. I tillegg 193 

til å lese tidligere saksdokumenter o.l., har jeg også arbeidet aktivt med å videreutvikle den 194 

grafiske profilen til Studentparlamentet. 195 

 196 

Digital semesterstart og fadderuke 197 

Grunnet situasjonen knyttet til Covid-19 har vårt arbeid med studiestarten i større grad enn 198 

vanlig dreid seg om å tilby digitale løsninger og tilbud. Min rolle i dette har primært dreid seg 199 

om å bistå med grafiske elementer, og i samråd med kommunikasjonsansvarlig Linnea har jeg 200 

vært med på å levere produkter og innlegg til de digitale plattformene våre samt produsert en 201 

heldigital “overlevelsesguide” til de nye studentene ved UiO. I tillegg til dette, har jeg vært 202 

med på å utvikle design til de enkelte produktene vi har delt ut til studentene. Mer om dette 203 

finnes i Linnea sin orientering. 204 

 205 

Studie- og læringsmiljøansvarlig 206 

I kraft av vervet som studie- og læringsmiljøansvarlig sitter jeg i en håndfull grupper og 207 

komiteer på UiO. Utdanningskomiteen er en av disse. Utdanningskomiteen er et forum for 208 

drøfting av utdanningsstrategiske spørsmål og erfaringsutveksling mellom UiOs faglige 209 

ledelse, fakultetenes faglige ledelse og studenter. Hittil har vi hatt ett møte samt et mindre 210 

formelt diskusjonsmøte. Ved det første formelle møtet ble det utvekslet erfaringer knyttet til 211 

studiestart samt presentert en gjennomgang av systembeskrivelsen til kvalitetssystemet for 212 

utdanningsvirksomheten ved UiO som for øyeblikket er under revisjon. 213 

 214 

I kraft av vervet som studie- og læringsmiljøansvarlig sitter jeg også i arbeidsgruppen for 215 

revisjon av kvalitetssystem og porteføljeutvikling. Arbeidet i den gruppen har pågått siden 216 

mars, og jeg har nylig deltatt i mitt første møte som ny studentrepresentant. Foreløpig 217 

systembeskrivelse har blitt lagt frem for utdanningskomiteen, og vil bli videre behandlet 218 

utover høsten. 219 

 220 

Jeg sitter også i læringsmiljøutvalget. Der har det foreløpig ikke vært noen møter studieåret 221 

2020/2021. Første møte er 7. september, og jeg vet nok litt mer om pågående arbeid og 222 

prosesser i utvalget etter dette. Dersom dere har noen spørsmål om læringsmiljøutvalget, kan 223 

dere selvsagt bare sende meg en melding. 224 

 225 

Foreningsliv 226 

Jeg har troppet på i en periode som har vært krevende for kjellerpubene. Kjellerpubene har fra 227 
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tidligere meldt om misnøye knyttet til SALUTT-kurs, manglende ryddetid og behov for 228 

eksternt vakthold. SALUTT-kurset og vakthold har særlig skapt økonomisk hodebry, da 229 

studentpubene er et frivillig tiltak som fra før har begrenset med midler. Førstnevnte problem 230 

dreier seg om et krav fra Oslo kommune, og sistnevnte kommer fra UiO. Ettersom dette er 231 

virkeområder som omfattes av Velferdstinget og Studentparlamentet, har vi fordelt 232 

ansvarsområdene slik at Velferdstinget tar arbeidet opp mot etat og kommune, og jeg tar 233 

arbeidet opp mot UiO ved behov. Problemet tilknyttet manglende ryddetid kan det se ut til at 234 

løser seg snart, da eiendomsavdelingen har meldt om at de ønsker å innføre en prøveordning 235 

med inntil to timer ekstra ryddetid etter stengetid. 236 

 237 

Jeg har også deltatt i juryen som har kåret årets forening ved UiO. Utfallet av den kåringen er 238 

ved skrivende stund fortsatt ikke offentlig, men det kan godt være at det er kjent innen HP-239 

seminaret går av stabelen. Dersom dere har noen ytterligere spørsmål om dette, svarer jeg 240 

gjerne. 241 

 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Miljøansvarlig 242 

Det settes for tiden i gang en rekke prosesser i klima- og miljøarbeidet ved UiO. Jeg har brukt 243 

mye av den første tiden som miljøansvarlig på å sette meg inn i disse prosessene, og å 244 

etablere god kontakt med relevante aktører. I disse dager påbegynnes arbeidet med UiOs 245 

helhetlige klima- og miljøstrategi, og UiO:Energi vil ha det overordnete ansvaret for 246 

strategiarbeidet. Jeg har hatt et møte med dem, og jeg skal delta i selve arbeidet med 247 

strategien. Planen er at en arbeidsgruppe skal ha sitt første møte mot slutten av september, 248 

og at et endelig forslag til strategi skal være klart våren 2021. UiOs klimagassregnskap ble i 249 

fjor fulgt opp av en tiltaksplan for reduksjon i klimagassutslipp. I forbindelse med dette skal 250 

det lages en mobilitetsplan. Det vil si en undersøkelse av hvordan ansatte og studenter 251 

beveger seg til og fra UiO og en plan for hvordan man kan senke utslippene ved reise.  252 

 253 

Videre har jeg tatt kontakt med andre sentrale aktører i klima- og miljøarbeidet ved 254 

universitetet. Jeg har hatt et møte med dekanen ved MatNat om den nye akademiaavtalen, 255 

der jeg fikk en gjennomgang av avtalen og innsyn i selve avtaledokumentet. Dette dokumentet 256 

ligger ikke ut på nettet, men de som har spørsmål eller ønsker innsyn kan ta kontakt med 257 

dekanen. Jeg har også dialog med Eiendomsavdelingen om klima- og miljøarbeidet de gjør, 258 

og har hatt et møte med EAs parkseksjon. Der jeg fikk en innføring i biomangfold på campus 259 

og en omvisning på Blinderns grønne områder. I tillegg har jeg vært i flere møter for å kartlegge 260 

hvilke planer som er lagt og muligheter som finnes for bærekraftige utdanningsprogrammer 261 

ved UiO. Gjennom dette arbeidet har jeg fått oversikt over status på punktene i fjorårets SPP, 262 

og på de politiske prosessene som nå foregår ved UiO. Dette har gitt meg et godt 263 

utgangspunkt for å foreslå punkter til årets plattform, og for videre samarbeid med de ulike 264 

aktørene. 265 

 266 

Økonomiansvarlig 267 

I forbindelse med handlingsplanseminaret har jeg i samarbeid med daglig leder Anne Aase-268 

Mæland og leder Runa Kristine Fiske utarbeidet forslag til revidert budsjett. 269 

  270 



 

Side 10 av 46 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 02/20-21 

Universitetsstyret 271 

Se Jørgens orientering. 272 

 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Den første tiden i AU har stort sett gått til overlapp og å sette meg grundig inn i rollene jeg 273 

skal ha det kommende året. Se AU-orienteringen for mer om overlapp, juli og semesterstart. 274 

 275 

Universitetsstyret 276 

Benedikte og jeg har hatt opplæring med ledelsen og andre sentrale enheter på universitetet 277 

for å lære mer om UiO og hvordan det fungerer. Vi har blant annet gått igjennom eiendom, 278 

organisasjon og økonomi.  279 

 280 

Vi har hatt to ekstraordinære universitetsstyremøter. Vi har satt ned søkekomité for 281 

rektorvalget neste vår. Søkekomiteens oppgave er å aktivt oppsøke og foreslå egnede 282 

kandidater til rektorvalget, og består av 9 medlemmer med varierende bakgrunn og nettverk. 283 

Runa Kristine Fiske er valgt inn som studentrepresentant i søkekomiteen. Formålet med 284 

søkekomiteen er å styrke det demokratiske aspektet ved rektorvalget, ved å sørge for at flere 285 

kandidater stiller. 286 

 287 

Vi har også blitt orientert om status for Livsvitenskapsbygget. Dette kan dere lese mer om i 288 

UiOs pressemelding: https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/dramatisk-for-289 

livsvitenskapsbygget.html 290 

 291 

Neste universitetsstyremøte avholdes i september.  292 

 293 

Mer informasjon om universitetsstyremøtene finnes på:  294 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/ 295 

 296 

Velferdstinget 297 

Mitt ansvar som Velferdsansvarlig er å følge opp Velferdstinget (VT) fra Studentparlamentets 298 

side. Første møte i Velferdstinget er Høstseminaret 12. september, som er et heldagsseminar. 299 

I august har arbeidet gått ut på å sørge for at UiO-delegasjonen stiller fulltallig, og at 300 

utskiftingen av delegater og varaer til Velferdstinget gjennom etteroppnevninger nå med nytt 301 

semester har gått greit for seg. Det er planlagt formøte for UiO-delegasjonen hvor vi skal gå 302 

gjennom sakspapirene og diskutere sakene, og der noen fra VT også møter og gjør seg 303 

tilgjengelig for spørsmål. 304 

 305 

FUS (Nettverk for fakultets- og universitetsstyrerepresentanter) 306 

Et av målene med FUS er å få kartlagt alle studentrepresentanter i fakultets- og instituttstyrer 307 

på UiO. En annen viktig del av rollen er å tilby oppfølging til studentene som sitter i fakultets- 308 

og instituttstyrer. Så langt har jeg begynt på kartleggingsprosessen, og bygd videre på 309 

arbeidet min forgjenger gjorde med å kartlegge representantene i de ulike styrene. Nå som 310 

ting har kommet i gang igjen etter sommeren og nye representanter blir valgt, kommer en del 311 

tid fremover til å gå med til kartlegging.  312 

https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/dramatisk-for-livsvitenskapsbygget.html
https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/dramatisk-for-livsvitenskapsbygget.html
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/
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SAKSNUMMER: 056/20-21 

SAKSTITTEL: Mandat for redaksjonskomiteer 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan  

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

MANDAT FOR REDAKSJONSKOMITEER 

Redaksjonskomiteene skal etterstrebe å bestå av fem studentparlamentsrepresentanter. 313 
Begge kjønn skal være representert, og det skal tilstrebes kjønnsbalanse. 314 
Redaksjonskomiteene skal gjenspeile den politiske bredden i parlamentet. Komiteene 315 
internkonstituerer seg og velger en talsperson. I tillegg møter ett medlem av Arbeidsutvalget 316 
som komiteens sekretær.  317 
 318 
Forslag kan innstilles vedtatt, avvist eller ikke realitetsbehandlet. Eventuelle dissenser og 319 
stemmetall skal oppgis. Redaksjonskomiteene kan foreslå egne forslag for å bedre språket 320 
eller lage egne kompromisser mellom forslag med samme intensjon. De kan også dele opp 321 
forslag der det er naturlig. Komiteene skal innstille på alle forslag. Innstillingen skal gis på 322 
bakgrunn av debatten i møtet og eget skjønn.  323 
 324 
Komiteene skal sørge for sammenheng og helhet i dokumentet, og de kan foreta 325 
språkmessige og redaksjonelle endringer, og tydeliggjøre budskapet om nødvendig. 326 
Redaksjonskomiteene skal samordne og behandle alle innkomne forslag og legge frem en 327 
voteringsorden i samarbeid med ordstyrerbordet. 328 
 329 

FORSLAG TIL VEDTAK: 330 

Mandatet vedtas. 331 

 

 

SAKSNUMMER: 057/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av redaksjonskomiteer 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV REDAKSJONSKOMITEER 

Vi ønsker at det velges fire personer med ulik listetilhørighet og en fra studentutvalg inn i hver 332 
redaksjonskomité. Dette er for å sikre at redaksjonskomiteene har bred forankring i 333 
Studentparlamentet. 334 
 335 

FORSLAG TIL VEDTAK: 336 

Studentparlamentet velger fem representanter til redaksjonskomiteen for SPP og fem 337 

representanter til redaksjonskomiteen for HP.  338 
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SAKSNUMMER: 058/20-21 

SAKSTITTEL: Studentpolitisk plattform (SPP) – debatt 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

STUDENTPOLITISK PLATTFORM (SPP) - DEBATT 

Studentpolitisk plattform er det øverste politiske dokumentet til Studentparlamentet, og 339 

bestemmer hva vi som organ mener. I Studentparlamentets reglement står det: «I 340 

kollisjonstilfeller skal følgende dokument ha forrang i denne rekkefølgen: Studentpolitisk 341 

plattform, handlingsplanen, politiske dokumenter, enkeltvedtak, resolusjoner.» 342 

Studentpolitisk plattform bør fange opp det Studentparlamentet ønsker å jobbe med denne 343 

perioden og våre standpunkter i prinsipielle og/eller aktuelle saker, slik at vi er konstruktive og 344 

relevante i saker som er aktuelle på UiO, og for alle studenter som går på UiO. 345 

 346 

Arbeidsutvalget har gjort en revidering av plattformen som ble vedtatt på 347 

handlingsplanseminaret i fjor. Det vil si at mange punkter har blitt stående uendret, noen er 348 

slettet, noen er omskrevet og noen punkter er nye. 349 

 350 

Siden i fjor har UiO laget sin tiårsstrategi, og punktene som omhandler denne er enten 351 

oppdatert, slik at de passer dagens situasjon, eller fjernet. Kapittelet Internasjonalt har fått et 352 

tilleggskapittel 6.4. Europauniversitet. Her forsøker vi å sette ned punkter som ivaretar 353 

Studentparlamentets autonomi overfor Circle U. Student Union (CUSU), ivareta CUSUs 354 

autonomi overfor Circle U. og overfor andre nasjonale og overnasjonale organisasjoner.  355 

 356 

Vi har forsøkt å forankre Studentparlamentets verdier om lik rett til utdanning, akademisk 357 

frihet, bærekraft, likestilling, mangfold, solidaritet og miljø. Punktene er basert på debatter i 358 

SP 2019/20 og debatter i CUSU 2019/20.  359 

 360 

I kapitlene om klima, bærekraft og miljø har vi også foretatt noen endringer. Etter 361 

gjennomslaget for fjorårets punkt om klimaambisjoner i Strategi 2030, har vi nå lagt til et punkt 362 

om å sikre oppfølging av disse ambisjonene. Videre har vi lagt til et nytt kapittel om grønn 363 

utdanning og forskning, da det vil bli relevant med punkter om dette oppfølgingen av Strategi 364 

2030 og arbeidet med en helhetlig klima- og miljøstrategi. 365 

 366 

Parlamentsrepresentantene oppfordres til å komme med innspill til ytterligere punkter. Når 367 

dere skriver nye punkter, bør dere ikke ha med en begrunnelse eller argument i selve forslaget. 368 

Argumentasjonen bør helst ligge i en egen begrunnelse for det forslaget man fremmer. 369 

 370 

Eksempel på politisk punkt med begrunnelse: 371 

 UiO gjør det svært dårlig sammenlignet med andre universiteter når det kommer til 372 

studieprogresjon. Jeg mener derfor at dette er noe UiO bør se på. UiO må styrke 373 

satsingen på organisert læring tidlig i studieløpet. På denne måten vil studentene 374 

ilegge seg gode vaner.  375 
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Eksempel på punkt uten begrunnelse: 376 

 UiO må styrke satsingen på organisert læring tidlig i studieløpet. 377 

 378 

Av eksemplene over er det siste eksempelet å foretrekke. Det vil være et eget felt for 379 

begrunnelse, separert fra endringsforslaget i skjemaet for endringsforslag. Vi oppfordrer også 380 

til å ikke sende inn redaksjonelle endringsforslag som ikke fører til endring av mening, som for 381 

eksempel skrivefeil. 382 

 383 

Redaksjonskomiteen kommer til å legge ved nødvendig begrunnelse i et eget dokument som 384 

tar for seg alle tillegg, endringer og strykningsforslag som vil være tilgjengelig under 385 

avstemningen. 386 

 387 

Endringsforslag til SPP sendes inn her: https://forms.gle/duUb3o9oY682iNZ2A  388 

 389 

STUDENTPOLITISK PLATTFORM 2020-2021 390 

 391 

1. GRUNNPRINSIPPER  392 

Universitetet i Oslo skal være åpent for alle. Alle skal ha lik rett og tilgang til høyere utdanning, 393 

og gratisprinsippet skal ligge til grunn. Inntak til høyere utdanning må være basert på et 394 

opptakssystem som er rettferdig og etterprøvbart. Offentlige støtteordninger må være så 395 

gode at alle får muligheten til å være heltidsstudenter, uavhengig av sosioøkonomisk 396 

bakgrunn.  397 

 398 

Universitetet i Oslo skal være internasjonalt ledende innenfor utdanning, forskning, formidling 399 

og innovasjon. Utdanning må prioriteres slik at UiO på sikt er like anerkjent for sin 400 

utdanningskvalitet som for sin forskning. Utdannelsen skal fostre kritisk tenkning og refleksjon, 401 

og skal legge opp til personlig og faglig vekst. Studentene skal inkluderes i et akademisk 402 

fellesskap kjennetegnet ved gjensidig respekt, toleranse, saklighet og debatt. Studenter skal 403 

gis kunnskap og ferdigheter til å skape en bedre, bærekraftig og rettferdig framtid, og utvikle 404 

faglig innsikt, kritisk sans og akademisk dannelse.  405 

 406 

Universitetet i Oslo skal ha høy grad av institusjonell autonomi og forvalte sine egne 407 

eiendommer. UiO skal være et breddeuniversitet. Studieporteføljen skal ikke styres etter 408 

kortsiktige næringslivsinteresser, men av samfunnets behov for nåtidens og fremtidens 409 

kompetanse og kunnskap. Studentparlamentet er prinsipielt imot foretaksmodellen. 410 

Akademisk frihet, bærekraft, likestilling, mangfold og solidaritet er grunnverdier for 411 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 412 

 413 

2. UTDANNING 414 

2.1  STUDIER OG OPPTAK 415 

 Bachelorprogrammer må bygges opp til å kunne kvalifisere til en større bredde av 416 

masterprogrammer. 417 

 Spesifikke fagkrav til masteropptak må mykes opp betraktelig, slik at flere studenter fra 418 

institusjoner i inn- og utland kan kvalifisere seg til masterstudier ved UiO. 419 

https://forms.gle/duUb3o9oY682iNZ2A
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 Alle studieprogrammer skal legge opp til at 30 frie studiepoeng samles i ett semester, slik 420 

at studenter enkelt får mulighet til å dra på utveksling, ta frie studiepoeng eller ta 421 

poenggivende praksis. 422 

 Det må finnes alternative måter å kvalifisere seg til emner med spesielle opptakskrav når 423 

man er tatt opp som student ved UiO. 424 

 Aktive studenter skal ikke få studieretten sin innskrenket. 425 

 Det må etableres et system som gjør det enklere å ta etter- og videreutdanning ved UiO. 426 

Studenter som tar etter- og videreutdanning bør blant annet kunne fritas fra obligatorisk 427 

undervisning og tillates større fleksibilitet. 428 

 Kurs og utflukter som er en obligatorisk eller naturlig del av et utdanningsløp skal ikke ha 429 

egenandel. 430 

 Det skal gis mulighet til å benytte seg av alternative opptakskrav hvis det er grunnlag og 431 

behov for det. 432 

 Opptakssystemet for høyere utdanning må evalueres, i særlig grad for studier med svært 433 

høyt karaktersnitt. 434 

 Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til honoursprogrammet. 435 

 436 

2.2  UNDERVISNING 437 

 All undervisning skal være basert på oppdatert og kvalitetssikret forskning innen 438 

fagdidaktikk, og undervisere skal jevnlig kurses i pedagogikk. 439 

 Undervisningskompetanse må vektlegges ved ansettelser der undervisning vil inngå som 440 

en del av stillingen. 441 

 Undervisningsformene må være varierte og tilrettelagte slik at studentene får faglig og 442 

personlig utvikling. 443 

 Digitale hjelpemidler skal tas i bruk der det er relevant, og undervisere skal kurses i hvordan 444 

disse kan benyttes. 445 

 UiO må videreføre og styrke meritteringsordningen for utdanningsfaglig kompetanse. 446 

 Alle forelesninger ved UiO skal pod- eller screencastes, med mindre særskilt fritak er 447 

innvilget (opt-out). Fag som ikke anvender casting skal kommunisere dette på fagsiden. 448 

 All undervisning ved UiO skal være forskningsnær. 449 

 UiO skal tilby klasseromsundervisning (seminarer, lab, case, osv.) på alle emner der det er 450 

hensiktsmessig. 451 

 Undervisningsmateriale som skal brukes i undervisningen skal være tilgjengelig for 452 

studentene senest ved undervisningens start. 453 

 UiO må sikre at bruk av engelsk i undervisning og pensumlitteratur ikke hemmer 454 

studentenes evne til å bruke fagkunnskap på norsk. 455 

 UiO må sikre at alle emner evalueres minst én gang hvert semester. 456 

 UiO må benytte fagfelle-evaluering (peer review) av undervisningen i alle emner minst én 457 

gang i semesteret for kvalitetssikring og for å gi undervisere formativ tilbakemelding. 458 

 459 

2.3  VURDERING OG TILBAKEMELDING 460 

 Karakter i et emne skal ikke baseres 100% på en enkeltstående eksamen. Eksamen bør 461 

suppleres av minst ett annet vurderingsgrunnlag. 462 

 Alle studenter skal automatisk få en individuell, læringsfremmende begrunnelse på 463 

innleverte arbeidskrav og eksamen. 464 
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 Frem til tilbakemelding gis skriftlig ved muntlig eksamen, skal studenten ha rett til å 465 

dokumentere muntlig tilbakemelding og må gjøres kjent med denne rettigheten før 466 

tilbakemeldingen gis. 467 

 Tilbakemeldingen på eksamen og innleverte arbeidskrav skal alltid være skriftlig, og skal 468 

gis uavhengig av om vurderingen er summativ/avsluttende. 469 

 Alle sensorer og undervisere må få opplæring i formativ og læringsfremmende vurdering 470 

og tilbakemelding. 471 

 Forsinket sensur skal rapporteres og sanksjoneres ved brudd på treukersregelen. 472 

 UiO må opprette et eget register over forsinket sensur, slik at alle tilfeller registreres. 473 

 Eksamen skal ikke finne sted på lørdager, 2.- eller 18. mai. 474 

 Alle studenter ved UiO skal ha rett til å ta konteeksamen i tilfelle stryk på første 475 

eksamensforsøk, dersom man trekker seg under eksamen eller er registrert med gyldig 476 

fravær. 477 

 Det må åpnes for at muntlig eksamen kan tas opp, dersom kandidaten ønsker dette, slik 478 

at man får klagemulighet også på muntlig eksamen. 479 

 Det må innføres strengere krav til behandlingstid og rutiner ved anklager om fusk. Dagens 480 

ordninger kan medføre store konsekvenser for den anklagede student, selv i tilfeller som 481 

ender med full frifinnelse. 482 

 Plagiat ved hjemmeeksamen skal ved studentens første overtredelse utelukkende 483 

resultere i annullering av eksamen, og ikke i utestengelse. 484 

 Studenter ved UiO bør få erfaring med å gi/motta formativ tilbakemelding fra sine 485 

medstudenter. 486 

 Kolliderende eksamener skal være gyldig grunn til utsatt eksamen. 487 

 488 

2.4  NYE STUDENTER OG VEILEDNING 489 

 UiO må starte pilotprosjekter med akademisk ansatte som mentorer for studenter for å 490 

finne et format som fungerer. Mentorprogrammet skal virke som en støtte for studenten 491 

og oppleves meningsfylt for både student og mentor. 492 

 I tillegg til faglig mentor bør studenter få tilbud om en studentmentor, gjerne i form av en 493 

student på samme eller beslektet studieprogram. 494 

 Det må opprettes en fadderordning for masterstudenter. Den skal skje i samme 495 

tidsperiode som fadderukene for bachelorstudenter og ha de samme rettighetene og 496 

mulighetene. 497 

 Velkomstordninger som ForVei bør innføres på alle fakulteter. 498 

 UiO må tilby studenter opplæring i studieteknikk og akademisk skriving, særlig i første 499 

studieår. Tilbudet må promoteres aktivt og være lett tilgjengelig. 500 

 UiO må sikre kvaliteten i fadderordningen, sørge for at faddernettverket har tilstrekkelige 501 

økonomiske ressurser og får nødvendig støtte til å gjennomføre sitt arbeid på en god måte. 502 

 Samtlige emner ved UiO skal gjøre det tydelig hva som forventes av studenten, og hva 503 

studenten kan vente av undervisere og emneansvarlige. Forventningsavklaring skal være 504 

tilgjengelig på emnesiden, og bør fremgå særlig tydelig ved alle 1000-emner. 505 

 Beskrivelser av rollene til administrasjonen, ansatte og ansvarlige ved UiOs emner, 506 

studieprogrammer og fakulteter skal fremgå i klarhet på UiOs nettsider. 507 

 UiO sentralt må gi studiestartnettverket ressurser til å etablere en database med ressurser 508 

for å kunne planlegge bedre studiestartuker med flere alkoholfrie og alkoholfokusfrie 509 

programposter. 510 
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 Alle studenter ved et studieprogram skal inviteres til et seminar som skal ha til hensikt å 511 

etablere et godt psykososialt læringsmiljø tidlig i første semester. 512 

 Faddervaktordningen må videreføres og utvides. 513 

 514 

2.5  AKADEMISK FELLESSKAP 515 

 UiO må iverksette en målrettet satsning for å bedre studentopplevelsen. UiO skal være 516 

kjent som Norges beste studiested sett fra et studentperspektiv. 517 

 UiO skal arbeide aktivt for å gi studenter, fagfolk og alumni en følelse av tilhørighet til et 518 

bredt akademisk fellesskap. 519 

 UiO må etablere et aktivt alumni-nettverk som gjør det naturlig for tidligere studenter å 520 

returnere regelmessig til Universitetet for å interagere med nåværende studenter og 521 

ansatte. 522 

 UiO må etablere og støtte opp om flere arenaer der det er naturlig for studenter og 523 

vitenskapelig ansatte å møtes for faglig debatt, gjerne med et sosialt element. 524 

 UiO skal legge opp til livslang læring gjennom alumni-ordninger og etter- og 525 

videreutdanning for deres studenter. 526 

 UiO må aktivt tilrettelegge for- og støtte foreninger som fremmer faglig og sosial 527 

tilhørighet og arbeidslivsrelevans. 528 

 529 

 2.6 SAMARBEID MED SAMFUNN OG ARBEIDSLIV 530 

 Instituttene må ved de ulike studieprogrammene kartlegge veien inn til arbeidslivet tidlig, 531 

slik at det tydelig kommer frem hvilke arbeidslivsmuligheter som finnes for studenten. 532 

 UiO må etterstrebe at alle studenter får tilbud om å ta poenggivende praksis i løpet av 533 

graden sin. 534 

 Karrieretjenester må være en integrert del av utdanningene som tilbys ved universitetet, 535 

slik at studentene gjennom hele studietiden kan få økt bevissthet rundt egen kompetanse 536 

og få en smidig overgang til videre utdanning eller arbeidsliv. 537 

 Karrieresenteret skal involveres og inkluderes på alle fakulteter og institutter. 538 

 UiO må ha et tett samarbeid med de organiserte aktørene i arbeidslivet for å sikre 539 

studenters rettigheter i møte med arbeidsliv og praksis. 540 

 Fakultetene må sikre at karrieretjenester integreres i utdanningene. 541 

 542 

2.7  LÆRINGSMILJØ 543 

 Alle studenter må ha tilgang til et veiledningstilbud som berører alle aspekter ved 544 

studiehverdagen. 545 

 Det fysiske læringsmiljøet må være forsvarlig, og fremme interaksjon og læring. 546 

 Det må være utvidet tilbud og åpningstider på campus i eksamensperioden. 547 

 Retten til et godt læringsmiljø må lovfestes i en ny læringsmiljølov for studenter. 548 

 Dekningsgraden av lesesalsplasser i eksamensperiodene må økes. 549 

 Studentparlamentet støtter opprettelsen av fysiske læringssentre og mener slike må 550 

prioriteres i fremtidige bygge- og renoveringsprosjekter. 551 

 Alle studenter skal ha et fysisk læringssenter de har en naturlig tilhørighet til. 552 

 De store bibliotekene og lesesalene må holde åpent minimum 07:00-01:00 i 553 

eksamensperioden. 554 

 Det bør gjennomføres prøveprosjekt med døgnåpen lesesal. 555 
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 Alle undervisningslokaler, seminarrom og kollokvierom må utstyres med et tilstrekkelig 556 

antall stikkontakter slik at studentene som ønsker det kan benytte elektroniske 557 

hjelpemidler under undervisningsøkten. 558 

 Studenter skal ha en intuitiv, personlig inngangsportal til sin digitale studiehverdag. 559 

 UiO må vie mer oppmerksomhet til å heve kvaliteten på det organisatoriske læringsmiljøet. 560 

 UiO må drive aktivt kvalitetsarbeid for studieadministrative funksjoner. 561 

 Ingen saker som mottas av studieadministrative funksjoner skal stå uløst i mer enn to 562 

måneder. Avvik skal rapporteres. 563 

 UiO må innføre en ordning med terapihund i eksamensperiodene. 564 

 565 

2.8  PENSUM 566 

 Det er nødvendig med heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier 567 

bør være tilgjengelige for alle emner, og de bør være rimeligere enn papirbøker. 568 

 Der hvor digitalt pensum ikke er tilgjengelig må fysisk pensum være lett tilgjengelig på 569 

UiOs bibliotek. 570 

 UiO skal tilby studentene e-kompendier med mindre de ønsker å få kompendiet skrevet 571 

ut. E-kompendium skal være gratis. 572 

 Alle emner må etterstrebe et pensum med bred representasjon av kjønn og etnisiteter, 573 

samt at perspektiver fra ulike deler av verden er representert. 574 

 Open Source skal benyttes der det finnes alternativer som er like gode eller bedre enn 575 

lisensierte løsninger. 576 

 UiO må få fortgang i ferdigstillingen av pensumlistesystemet Leganto. 577 

 Alle egenproduserte kompendier må kvalitetssikres av fagfeller. 578 

 579 

2.9  TILRETTELEGGING 580 

 Ordningen med følgebrev skal gjeninnføres slik at sensor får vite om studenten har 581 

utfordringer med å skrive. 582 

 UiO må opprette en ekstra veiledningsordning for studenter som trenger ekstra 583 

oppfølgning, og som har utfordringer med å gjennomføre studiene sine. UiO skal være 584 

universelt utformet. 585 

 Søknad om tilrettelegging skal følge studenten uavhengig fakultet og fag. 586 

 UiO skal tilby søknadsbasert tilbud om bytte av eksamensform, f.eks. skriftlig til muntlig 587 

eksamen. 588 

 Studenter med permanente eller vedvarende funksjonsnedsettelser bør ikke behøve å 589 

søke hvert semester for tilrettelagt eksamen. 590 

 Det skal være synsmarkering på trapper for svaksynte ved UiOs bygg. 591 

  592 

3. FORSKNING, FORMIDLING OG INNOVASJON 593 

3.1  FORSKNING 594 

 Forskningen på UiO må følge internasjonale etiske retningslinjer og skal aldri bidra til 595 

ødeleggelse av klima, andres livsgrunnlag eller brudd på menneskerettigheter. 596 

 Det må legges til rette for studentaktiv forskning på lavere grad, og det må opprettes 597 

emner eller prosjekter som har som hensikt å gi innblikk i forskning. 598 

 Det må gjøres enklere å inkludere studenter i forskningsmiljøer. 599 
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 Alle samarbeidsavtaler mellom UiO og ulike bedrifter, næringer og organisasjoner må 600 

offentliggjøres. Før inngåelse av samarbeid bør det gjennomføres høring og gjennomføres 601 

en etisk vurdering. De nasjonale forskningsetiske retningslinjene må følges. 602 

 UiO må til enhver tid følge de gjeldende etiske retningslinjene for dyreforsøk som fastsatt 603 

av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). 604 

 Finansieringsavtalene innen forskning skal som minimumskrav være i tråd med 605 

anbefalingene fra den forskningsetiske komité med ansvar for fagområdene avtalen 606 

dekker. 607 

 Universitetet i Oslo skal ha som mål å bli internasjonalt ledende på bærekraft-, klima- og 608 

miljøforskning. 609 

 UiO må implementere en ordning for samarbeid og kompensasjon med utenlandske 610 

universiteter og forskere som kan utføre feltarbeid og annet arbeid på vegne av UiO og 611 

UiOs ansatte slik at arbeidet kan utføres uten stor reisevirksomhet.  612 

 Open Access-tidsskrifter skal være standard for publisering og pensum på UiO. 613 

  614 

3.2 FORMIDLING 615 

 Studentrettet formidling må gi bedre uttelling i finansieringssystemet for forskere og 616 

vitenskapelig ansatte. 617 

 Studenter skal settes i stand til å formidle kunnskapen de tilegner seg gjennom 618 

utdanningen sin, og må få god støtte og veiledning i denne prosessen. 619 

  620 

3.3  INNOVASJON 621 

 Universitetet i Oslo må styrke satsingen på studentdrevne innovasjonsmiljøer. 622 

 Emner som setter studenter i stand til å utvikle og realisere egne idéer skal gjøres mer 623 

kjent på studieprogramnivå. 624 

 625 

4. BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØ 626 

4.1  ET GRØNT UNIVERSITET 627 

 Klima- og miljøarbeidet på Universitetet skal ha fire pilarer: grønn utdanning, grønn 628 

forskning, grønn formidling og grønn drift. 629 

 UiO må sikre at ambisjonene for klima, miljø og bærekraft i Strategi 2030 følges opp. 630 

 UiO må utarbeide en helhetlig klima- og miljøstrategi som dekker utdanning, forskning, 631 

formidling og drift. 632 

 Studentparlamentet støtter studiestreiken for klima og krever at UiO skal være fleksible 633 

og legge til rette for at både studenter og ansatte kan delta. 634 

 UiO må legge til rette for formidling av forskning om klima og miljø, være åpne om egne 635 

klima- og miljøtiltak og lære av samfunnets og andre utdanningsinstitusjoners tiltak og 636 

resultater. 637 

 638 

4.2  GRØNN UTDANNING OG FORSKNING 639 

 UiO må opprette flere bachelor- og masterprogrammer som utdanner studenter til å lede 640 
an i det grønne skiftet. 641 

 Det bør opprettes flere grønne tverrfaglige studieprogrammer, gjerne i tett samarbeid med 642 
UiO:Energi. 643 

 Det må opprettes en tverrfaglig 40-gruppe innen miljø og bærekraft for 644 
bachelorstudenter. 645 
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 Undervisere må tilbys skolering i hvordan de skal sette bærekraft i kontekst innenfor sin 646 
egen fagdisiplin. 647 

 Studenter må få verktøy til å snakke om bærekraft innenfor sitt eget fagfelt i løpet av 648 
utdanningen sin. 649 

 Klima- og miljøfilosofi må være en sentral del av exphil-pensumet. 650 
 UiO skal ha som mål å bli internasjonalt ledende på miljøforskning. 651 

 652 
4.3  GRØNN ORGANISASJON OG DRIFT 653 

 Klimagassregnskapet må gjøres til en fast ordning og oppdateres årlig eller oftere. 654 
Regnskapet må brytes ned på fakulteter, og utvikles til å gi et mer helhetlig og detaljert 655 
bilde av utslippene til UiO. 656 

 Det må utarbeides miljørapporter for alle fakulteter ved UiO. 657 
 UiO skal kutte 40 % av sine utslipp innen 2025, og være klimanøytralt innen 2030. 658 
 Det må ansettes en miljøsjef for hele universitetet som har ansvar for å følge opp klima- 659 

og miljøtiltak på UiO. 660 
 UiO må jobbe aktivt med å redusere sitt energiforbruk. 661 
 BREEAM Excellent må være minstestandard for alle bygg ved UiO, og plusshus bør 662 

etterstrebes. 663 
 Alt materiell som kjøpes inn/distribueres av UiO bør være av beste miljøstandard, i tillegg 664 

må Universitetet vektlegge klima- og miljøhensyn tungt i alle innkjøpsprosesser. 665 
 UiO må sikre at alle kjøp er etisk forsvarlige. 666 
 Universitetet i Oslo skal kartlegge bruk av produkter som bidrar til avskoging og 667 

ødeleggelse av sårbare naturområder i verden. Disse produktene skal fases ut. 668 
 UiO må gjennom UNIFOR investere på en måte som stimulerer til grønn omstilling og sosial 669 

likhet. 670 
 UiO må sørge for at internasjonalisering ikke går på bekostning av klima- og miljøarbeidet. 671 

 672 

4.4  REISE, SYKKEL OG PARKERING 673 

 UiOs flyreiseutslipp skal kuttes med 70 % innen 2026 fra 2019-nivå. 674 

 For å redusere antall flyreiser må hvert fakultet og institutt ha fasiliteter slik at man kan 675 

gjennomføre videomøter. 676 

 UiO skal kun benytte tog eller buss ved interne seminarer og møter. 677 

 Det må være enkelt for ansatte å velge buss, tog eller andre bærekraftige reisemåter 678 

gjennom UiOs reiseleverandør. 679 

 Det må utarbeides en mobilitetsplan som legger til rette for miljøvennlig transport til, fra 680 

og på campus. 681 

 Alle kjøretøy eid av UiO må være fossilfrie. Det må legges inn krav om fossilfrie kjøretøy 682 

ved transport av personer, varer og tjenester fra eksterne leverandører. 683 

 Antall parkeringsplasser med unntak av HC-plasser må reduseres og skal ikke være gratis. 684 

De gjenværende plassene må omgjøres til ladestasjoner for el - og hybridbiler. 685 

 Arealet utenfor Villa Eika som i dag er parkeringsplass må omgjøres til grøntareal. 686 

 UiO skal tilby ansatte med særskilte behov korttidslån/leie av el-bil. 687 

 UiO bør stoppe bruk av taxikort. 688 

 Studenter må kunne benytte seg av el-ladeplasser beregnet til ansatte etter klokken 15:00. 689 

 690 

4.5  ET MILJØVENNLIG CAMPUS 691 

 Det må legges til rette for mer funksjonelle lese- og sosiale møteplasser på grønne 692 

områder på campus. 693 
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 Det må legges til rette for gjenbruk blant studentene og de ansatte ved UiO, for eksempel 694 

gjennom bruktbutikk og gjenbruksstasjoner ved studentbyene. 695 

 UiO skal opprette et gjenbrukslager for møbler og utstyr. Det som ikke blir gjenbrukt kan 696 

gis bort. 697 

 UiO bør opprette et reparasjonsverksted for alt fra klær til elektronikk som kan brukes av 698 

ansatte og studenter. Sykler bør også kunne repareres. 699 

 Det skal opprettes en miljøpott hvor studenter og ansatte som vil iverksette miljøtiltak kan 700 

søke om midler. 701 

 UiO skal kontinuerlig arbeide for å redusere matsvinn. Spiselig mat skal ikke kastes. 702 

 Mengden emballasje i kantinene må reduseres, og bruk av plast må fases ut. 703 

 Alle UiOs kantiner skal ha et fullverdig vegetar- og vegantilbud. Det bør vurderes tiltak for 704 

å gjøre vegetarmat rimeligere i forhold til kjøtt. 705 

 Vegetarmat skal være utgangspunktet ved bestilling av catering. 706 

 Vegetarmat skal være standard i alle kantiner på UiO. 707 

 Studentparlamentet skal ikke servere kjøtt ved sine arrangementer. 708 

 UiO må utnytte takarealet på campus bedre, for eksempel til grønne tak, solceller eller 709 

takterrasser med hager. 710 

 UiO skal ikke være en gjennomfartsåre for biler, og det skal iverksettes forbud mot 711 

gjennomkjøring for kjøretøy uten dispensasjon. Tillatelse for kjøring skal gis til leveranser, 712 

ansatte, studenter og annen transportvirksomhet som er nødvendig for Universitetet. 713 

 UiO må installere glass- og metallresirkuleringskasser i innendørs og utendørs 714 

fellesarealer ved alle fakulteter. 715 

 Søppelkasser på UiOs uteområder skal ha pante-ringer eller tilsvarende. 716 

 UiO må skape og bevare et variert biologisk mangfold på campus, blant annet ved å 717 

dedikere 50% av plenarealet til utmagringsprosjektet for etablering av blomstereng. 718 

Campus skal beplantes med pollinatorvennlige planter. Gamle trær skal få stå med mindre 719 

de utgjør et betydelig risikoelement. 720 

 721 

5. LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING 722 

5.1  LIKESTILLING 723 

 Uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet, hudfarge og 724 

funksjonsevne skal alle studenter, ansatte og besøkende føle seg velkommen og trygge 725 

på UiO. 726 

 Ingen studenter må utsettes for usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av personlige 727 

valg rundt bekledning og kjønnsuttrykk. 728 

 Kjønnsbalanse må tilstrebes i alle fora, og det må iverksettes tiltak for å gjøre akademia til 729 

en attraktiv karrierevei for kvinner. 730 

 Kjønnspoeng eller kvoter bør innføres på studier med over 70 % representasjon av ett 731 

kjønn over tid. 732 

 Faste, hele stillinger skal være normen på UiO. 733 

 UiO må innføre tiltak som reduserer lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 734 

 Det må bli enklere for studenter, midlertidig og faste ansatte å ta barsel- og 735 

foreldrepermisjon. 736 

 Det skal være lik representasjon av kjønnene i alle UiOs styrer, komiteer og utvalg. 737 

 UiO må utarbeide en handlingsplan for å ivareta LHBT+ personer i studentmassen og blant 738 

ansatte. 739 
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 UiO må ta i bruk «hen» som kjønnspronomen. 740 

 UiO må innføre et kjønnsmangfoldig alternativ ved all registrering. 741 

 Det må finnes kjønnsnøytrale toaletter i alle UiOs bygninger. 742 

 743 

5.2  MANGFOLD OG INKLUDERING 744 

 UiO skal være universelt utformet. Dvs. at alle bygg, tjenester og arrangementer skal være 745 

tilgjengelige for samtlige av universitetets brukere. 746 

 UiO må styrke arbeidet med rekruttering av studenter med ulik sosial bakgrunn. 747 

 UiO skal sørge for god rekruttering av unge med minoritetsbakgrunn. 748 

 Studieprogrammene må være inkluderende overfor studenter med minoritetsbakgrunn. 749 

 UiO må ansette en mangfoldskoordinator. 750 

 Forbudet mot ansiktsdekkende plagg i UH-sektoren må fjernes. Dette strider med 751 

prinsippet om lik rett til utdanning. 752 

 UiO må installere ståpulter på alle større forelesningssaler. 753 

 Informasjon om krav og rettigheter for studenter og ansatte med funksjonsnedsettelse, 754 

kronisk sykdom eller andre behov må gjøres synlig og være lett tilgjengelig på samtlige 755 

av universitetets fysiske og digitale kontaktflater. 756 

 757 

5.3  TRAKASSERING OG DISKRIMINERING 758 

 UiO må ha nulltoleranse for trakassering. 759 

 UiO må oppfylle sin plikt til å undersøke mistanker om trakassering og diskriminering. 760 

 Alle studenter skal informeres om UiOs varslingssystem for læringsmiljø ved oppstart av 761 

alle emner. 762 

 UiO må gi ansatte og studenter god opplæring i hva trakassering og diskriminering er. De 763 

må også få opplæring i hvilke fremgangsmåter man har for varsling og behandling. 764 

 Det skal tilbys kurs knyttet til grensesetting, skjeve maktforhold, alkoholinntak og lignende 765 

til studentforeninger, Studentparlamentet og andre relevante aktører. 766 

 Det må være rask saksbehandling i diskriminerings- og trakasseringssaker, uavhengig av 767 

hva slags tilfelle som blir avdekket. 768 

 UiO skal ikke subsidiere mer enn to enheter alkohol per deltaker under interne 769 

sammenkomster. 770 

 771 

6. INTERNASJONALT 772 

6.1  SAMFUNNSANSVAR OG SOLIDARITET 773 

 UiO må ha som mål at internasjonalisering av forskning og utdanning har positive 774 

ringvirkninger i land vi samarbeider med, spesielt land i det globale sør. 775 

 Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin 776 

høyere utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet. Det skal bli mulig for asylsøkere 777 

å fortsette sin utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet asylsøknad. 778 

 UiO skal bidra med validering av flyktningers og innvandreres høyere utdanning, slik at 779 

dette arbeidet går raskere. 780 

 UiO skal ikke samarbeide med aktører som bidrar til eller begår krigsforbrytelser og 781 

folkerettsbrudd. 782 

 Studentparlamentet skal engasjere seg i prosjekter som fremmer studentsolidaritet. 783 

 «Students at Risk» må utvides til å bli en permanent ordning, og bør innføres i resten av 784 

Norden. 785 



 

Side 22 av 46 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 02/20-21 

 UiO må utvide og fortsette arbeidet med «Scholars at Risk». 786 

 Det må finnes gode stipendordninger for at studenter fra land i det globale sør skal kunne 787 

ta en hel grad i Norge. 788 

 All høyere utdanning skal være gratis, og derav skal verken norske eller internasjonale 789 

studenter betale skolepenger. 790 

 UiO skal styrke sitt arbeid med kapasitetsbygging for høyere utdanningsinstitusjoner i det 791 

globale sør, blant annet gjennom felles prosjekter som NORHED. 792 

 UiO skal vise varsomhet i samarbeid med regimer som bryter akademisk frihet. 793 

 UiO må styrke sin forpliktelse til FNs bærekraftsmål. 794 

  795 

6.2  INKLUDERING OG TILRETTELEGGING 796 

 Universitetet i Oslo skal etterstrebe at internasjonale studenter og forskere skal kunne 797 

delta i styrer og utvalg. 798 

 De mest sentrale strategiske dokumentene må oversettes til engelsk slik at de er 799 

tilgjengelige for internasjonale studenter og ansatte. 800 

 Det må tilbys gratis nivåtilpasset norskkurs til alle internasjonale studenter og ansatte. 801 

 Fadderordning for internasjonale og utvekslingsstudenter må forbedres, og 802 

faddergruppene må integreres bedre med norske studenter ved semesterstart. 803 

 SiO må tilby kurs om arbeidsmiljøloven på engelsk. 804 

 UiO må sørge for at studenter får informasjon om deres språklige rettigheter. 805 

 Det må opprettes en permanent fysisk møteplass for stedbundne og internasjonale 806 

studenter - i form av for eksempel en språkkafé. 807 

  808 

6.3  UTDANNING 809 

 Flere emner bør undervises på engelsk og UiO må opprette minst ett bachelorprogram på 810 

engelsk. 811 

 UiO må tilrettelegge for kortere studierelevante utenlandsopphold, for eksempel 812 

feltarbeid, sommerskoler, språkkurs osv. 813 

 Alle studenter ved UiO skal ha en reell mulighet til å ta hel- eller delgradsstudier i utlandet. 814 

 Det må utarbeides et heldigitalt system for forhåndsgodkjenning og ettergodkjenning av 815 

emner. Systemet må gjøre det enkelt for studenter å se progresjonen til 816 

godkjenningssakene sine. 817 

 UiO må sikre at samarbeidsinstitusjoner har forhåndsgodkjente semester- og årsløp før 818 

studenter sendes på utveksling. 819 

 UiO må sikre at utvekslingsopphold sent i en grad ikke hindrer studenten i å bli tatt opp til 820 

videre studier. 821 

 UiO må forbedre veiledningstilbudet til studenter som skal på utveksling. Alle veiledere 822 

må kurses. 823 

 Studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet, spesielt til utviklingsland, bør 824 

ha relevante forberedelser med retningslinjer og verktøy for bruk av sosiale medier. 825 

Spesielt knyttet til å fremme verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av 826 

lokalbefolkning og omgivelser. 827 

 UiO må formidle et mangfold av perspektiver og kunnskap som ikke ensidig fremmer en 828 

vestlig kunnskapsforståelse. 829 

 UiO må sikre fortsatt samarbeid med universiteter i Storbritannia om utveksling etter 830 

Brexit og beholde Erasmusstipendet for studenter som vil til Storbritannia.  831 
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6.4  EUROPAUNIVERSITET 832 

 Det skal stiftes en internasjonal studentunion mellom de syv deltageruniversitetene i Circle 833 

U.-alliansen: Circle U Student Union (CUSU). 834 

 Studentparlamentet ved UiO skal ha to plasser i CUSU. 835 

 CUSU skal ha to plasser i Circle U-styret. 836 

 CUSU er uavhengig av andre nasjonale og internasjonale studentorganisasjoner og tar 837 

avgjørelser på vegne av de lokale parlamentene fra de syv partneruniversitetene. 838 

 Studenters representasjonsgrad på 20 % skal også gjelde i Circle U-prosjektet. 839 

 UiO skal legge bærekraft til grunn når utvekslingsgraden økes og legge til rette for- og 840 

oppfordre til at ansatte og studenter benytter tog ved mobilitetsreiser. 841 

 Studentparlamentet skal legge til rette for og aktivt arbeide for at studentrepresentasjon 842 

er tilfredsstillende i alle prosjektgrupper tilknyttet europauniversitetsprosjektet der hvor 843 

det er hensiktsmessig. 844 

 Circle U-alliansen må etterstrebe å inngå samarbeid med minst en skole for hekseri og 845 

trolldom (for eksempel Durmstrang akademiet, Galtvort eller Salems hekseinstitutt). 846 

 UiO skal etterstrebe sosial utjevning og tilrettelegge for at mobilitetsprosjekter er 847 

tilgjengelig for alle universitetets studenter.   848 

 Studentkulturen må kobles på Circle U-prosjektet. 849 

 Digital mobilitet skal ikke være en erstatning for fysisk mobilitet. Utveksling skal vare i 850 

minimum ett semester og skal ikke være kortere enn 12 uker. 851 

 UiO har et særlig ansvar for å finne løsninger for bolig til internasjonale studenter i Oslo når 852 

innvekslingsgraden øker. 853 

 UiO må aktivt finne løsninger for å øke boligdekningen for studenter når 854 

innvekslingsgraden øker. 855 

 UiO skal ikke øke prosentandelen boliger kjøpt ut hos SiO for å øke boligdekningen for 856 

innvekslede studenter. 857 

 UiO må aktivt bidra til at studenter fra partnerland med lavere kjøpekraft enn Norge kan 858 

utveksle til Oslo, og finne omfordelende tiltak som gir studenter mulighet til å reise på 859 

utveksling til UiO uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. 860 

  861 

7. VELFERD 862 

 Studentparlamentet skal samarbeide med Velferdstinget i Oslo og Akershus og de øvrige 863 

studentdemokratiene i byen opp mot Oslo kommune og andre relevante aktører for at Oslo 864 

skal bli Norges beste studentby. 865 

 UiO og SiO må ta særlig ansvar for å ivareta studenters psykiske helse. 866 

 Studentparlamentet er imot prøveprosjektet med egenandeler i SiOs tilbud på psykisk 867 

helse, og mener tilbudet skal være gratis. 868 

 Det offentlige må i større grad ta ansvar for å sikre god studenthelse. 869 

 Økonomiske og helsemessige konsekvenser av koronapandemien skal ikke være til hinder 870 

for at studenter får gjennomført studiene sine. 871 

 SiOs lavterskeltilbud for rådgivning, ”Noen å snakke med”, må opprettholdes og utvides. 872 

 Semesteravgiften skal gå uavkortet til tiltak og tilbud som kommer studentene til gode. 873 

 SiO må underlegges offentlighetsloven. 874 

 Boliggarantien for internasjonale studenter må opprettholdes.  875 
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 Punkter om studentboligbygging: 876 

 Studentparlamentet ved UiO støtter det nasjonale kravet om 3000 nye studentboliger 877 

årlig inntil behovet er dekket. 878 

 Studentparlamentet ved UiO krever at det bygges 4000 nye studentboliger inntil 879 

behovet er dekket. 880 

 Studiestøtten må knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, utvides til 12 måneder og økes 881 

slik at studentene kommer over fattigdomsgrensen. 882 

 Hele stipendandelen må komme på grunnlag av fullførte studiepoeng. Omgjøring fra lån til 883 

stipend skal ikke avhenge av fullført grad. 884 

 Det må innføres en yrkesskadeforsikring som er tilpasset studenter. 885 

 Det må etableres en klinikk for seksuell helse på Blindern campus. 886 

 Studentparlamentet skal samarbeide med relevante aktører for å styrke studentkulturen 887 

og studentfrivilligheten ved UiO. 888 

 Øvre aldersgrense for studentrabatt på kollektivtransport skal økes til 35 år. 889 

 Tilbud om hvilerom bør forbedres og informeres om ytterligere. De må samtidig 890 

tilrettelegges på en slik måte at det kun er hvile som er tillatt på disse rommene. 891 

 Det skal tilstrebes å ha bysykkelstativ i nærheten av alle studentrelaterte bygninger 892 

inkludert studentbyene. 893 

 Det må opprettes direkte morgen-busslinjer mellom Blindern og områder hvor det bor 894 

mange studenter. 895 

 Nattkollektivtilbudet fra campus må utvides, spesielt på fredager og under semesterstart. 896 

 UiO må sørge for at Chateau Neuf er i forsvarlig og god stand så lenge bygget benyttes 897 

som studenthus. 898 

 UiO må ikke selge eiendom som innsnevrer studentenes aktivitet så lenge Universitetet 899 

ikke kan sikre fullgod erstatning for arealene. 900 

 Oslo bysykkel må tilby rabatt for studenter. 901 

 Studenter skal være en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del 902 

av det fylkeskommunale tilbudet. Det skal i det minste delvis finansieres offentlig. 903 

 Studenter skal opptjene statlige pensjonspoeng ved å studere der 30 studiepoeng per 904 

semester tilsvarer en fulltidsjobb. 905 

 UiO skal etablere ForVei eller et liknende samtaletilbud på alle fakulteter. 906 

 UiO skal fortsette å tilrettelegge for studentsamskipnadens tilstedeværelse på campus. 907 

 UiO må i samarbeid med aktører som f.eks. Karrieresenteret og de store fagforeningene 908 

på Universitetet sørge for at studenter gjøres bevisst på sine rettigheter i arbeidslivet. 909 

Dette gjelder særskilt internasjonale studenter. 910 

 UiO må sikre at Karrieresenteret kan følge opp UiOs studenter på tilstrekkelig og 911 

tilfredsstillende vis. 912 

 UiO må tilrettelegge for at serveringstilbud på campus kan holde åpent lenger i 913 

eksamensperiodene. 914 

 Kantinene på campus må ha rabatt i eksamensperiodene. 915 

 Studenter bør ha tilgang på enkle kjøkkenfasiliteter som vannkoker, mikrobølgeovn og 916 

kjøleskap på campus. Læringsarealer skal ha et tekjøkken tilknyttet. 917 

 918 

8. STUDENTDEMOKRATIET  919 

 UiO og Studentparlamentet skal samarbeide for å sikre økt valgdeltakelse i alle valg ved 920 

Universitetet og særlig ved valg til Studentparlamentet. 921 
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 UiO må legge til rette for at studentdemokratiet på alle nivåer kan opprettholde 922 

kjerneaktivitet og oppfylle sitt mandat gjennom koronapandemien.  923 

 UiO må ikke innføre valgmodeller som forhindrer studenter i å stille til valg.  924 

 Informasjon om UiOs studentdemokrati skal være lett tilgjengelig på norsk og engelsk. 925 

 Universitetet i Oslo skal ha valgt rektor. 926 

 Studenters samlede stemme skal telle ⅓ av de samlede stemmene ved valg på UiO. 927 

 Studentlister og studentforeninger skal kunne drive aktivitet og aktivisme på universitetet 928 

hele året. 929 

 Studentparlamentet skal ha sine grunndokumenter tilgjengelig på engelsk. 930 

 Studentparlamentet skal samarbeide tett med studentkulturen, bistå studentforeninger 931 

ved universitetet i aktuelle saker og sikre at disse har gode rammebetingelser. 932 

 UiO må ta ansvar for opplæring og oppfølging av studenttillitsvalgte, samt opplyse godt 933 

om opplæringstilbud. 934 

 Studentparlamentet skal samarbeide tett med alle nivåer i studentdemokratiet, tilby 935 

opplæring og bistå utvalgene i deres arbeid. 936 

 Studentledere skal være representert i ledermøte/ledersamling på den enheten de har 937 

tillitsverv. Studentparlamentets leder skal ha en plass i dekanmøter. 938 

 Studentrepresentanter skal gis opplæring og veiledning av UiO slik at de kan være 939 

ressurser for sine medstudenter i beredskapssituasjoner. 940 

 Studentrepresentanter på alle nivåer skal ha plass i beredskapsgrupper gjennom 941 

koronapandemien. 942 

 943 

9. STUDENTKULTUR OG –FRIVILLIGHET 944 

 Studentparlamentet støtter et felles, studentstyrt studenthus for Oslos studenter. 945 

 Det må utarbeides en helhetlig plan for lokaler og finansiering av studentkulturen og 946 

foreningslivet i Oslo. 947 

 UiO skal stille lokaler til disposisjon til foreninger og utvalg som driver studentrettet 948 

aktivitet. Avtale om bruk av disse lokalene skal utarbeides i et samarbeid mellom 949 

Eiendomsavdeling, fakultet og forening. Der UiO har fristasjonsavtaler med foreninger skal 950 

forhandlingen om disse avtalene skje på begge aktørenes premisser. 951 

 Studentparlamentet krever at UiO sikrer forutsigbarhet for foreninger tilknyttet 952 

Universitetet. 953 

 UiO må sikre at foreninger tilknyttet UiO opplever likebehandling uavhengig av hvilket 954 

fakultet eller institutt de forholder seg til. 955 

 UiO må aktivt informere om UiOs aktivitetsmidler ut mot foreninger tilknyttet Universitetet. 956 

 UiO skal ikke unødig gjøre det vanskeligere for studentforeninger å drifte. 957 

 958 

10. CAMPUS 959 

 Området rundt Frederikkeplassen må utvikles til et levende studentsentrum, med flere 960 

servicetilbud på̊ både dag- og kveldstid. 961 

 Studenters arealer skal ikke nedprioriteres ved oppgradering av bygg. 962 

 Det må ved fremtidige byggeprosjekter ved UiO legges vekt på smittevern og beredskap 963 

når en etablerer fysiske læringssentre, sosiale møteplasser og utearealer, slik at tjenester 964 

og arrangementer som er til for studentene ikke risikerer å bli avlyst dersom nye 965 

smitteutbrudd skulle inntreffe. 966 
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 Det må tilrettelegges for trygg ferdsel på campus og studentbyer, gjennom blant annet 967 

tilstrekkelig belysning døgnet rundt på campus, studentbyer og veien ned til Chateau Neuf. 968 

 Fakultetene skal ha ansvar for å stille egnede lokaler til disposisjon til utvalg og foreninger 969 

tilknyttet fakultet. 970 

 Studentdrevne initiativer skal ha konkurransefortrinn ved UiO. 971 

 Ingen studentarealer skal ha en vesentlig lavere standard enn UiOs vedtatte 972 

gjennomsnittlige tilstandsgrad på 1,2. Alle arealer med tilstandsgrad 1,5 eller høyere skal 973 

ha en konkret plan om utbedringer. 974 

 UiO bør lage et fysisk møtepunkt på campus for norske og internasjonale studenter. 975 

 Det skal etableres fotgjengerfelt i krysset mellom Geologisk institutt og ZEB-bygget. 976 

 Det må etableres en skybar på toppen av det nye livsvitenskapsbygget. 977 

 

 

 

 

SAKSNUMMER: 059/20-21 

SAKSTITTEL: Studentpolitisk plattform (SPP) – 

vedtak 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

STUDENTPOLITISK PLATTFORM (SPP) - VEDTAK 

Studentpolitisk plattform debatteres på fredag. Lørdag legger redaksjonskomiteen frem sin 978 

innstilling på innkomne endringsforslag før Studentparlamentet voterer over studentpolitisk 979 

plattform. 980 

 981 

FORSLAG TIL VEDTAK: 982 

Studentpolitisk plattform vedtas.  983 
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SAKSNUMMER: 060/20-21 

SAKSTITTEL: Handlingsplan (HP) – debatt  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

HANDLINGSPLAN (HP) - DEBATT 

AU har i år valgt å innstille på en kort handlingsplan, i likhet med handlingsplanene fra 2018 og 984 

2019. AU ser det som mest hensiktsmessig at handlingsplanen utformes som en kort liste over 985 

hovedprioriteringer AU skal jobbe med det kommende året. Hvert punkt i handlingsplanen 986 

dekker en rekke med underliggende punkter i studentpolitisk plattform.  987 

 988 

I arbeidet med utkast til handlingsplanen har AU forsøkt å identifisere hvilke prosesser som 989 

pågår på universitetet det kommende året, og hvor vi nå har mulighet til å få gjennomslag.  990 

 991 

Arbeidsutvalget har begrenset med ressurser og handlingsplanen legger føringer for hvordan 992 

AU bør benytte tiden de har til politisk arbeid. Vi råder derfor Studentparlamentet til å vedta 993 

en kort plan. Vi har forsøkt å lage et utkast der hvert punkt korresponderer med minst ett 994 

internkonstituert verv i AU.  995 

 996 

Punktene i handlingsplanen er ikke i prioritert rekkefølge. 997 

 998 

Endringsforslag til HP sendes inn her: https://forms.gle/xr19oG2xzpgSdpZMA  999 

 1000 

HANDLINGSPLAN 2020-2021 1001 

 1002 

STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG SKAL: 1003 

 Arbeide for at UiO vedtar en ambisiøs og helhetlig klima- og miljøstrategi, og at 1004 

klimagassregnskapet videreutvikles og følges opp med en konkret tiltaksplan. 1005 

Begrunnelse: Studentparlamentet fikk i UiOs årsplan 2020-2021 gjennomslag for at det 

skal utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi for universitetet, og dette arbeidet går 

nå etter noe utsettelse i gang. Vi er invitert til å delta, og et forslag skal etter planen være 

klart våren 2021. AU mener at dette er en strategi som vil få stor betydning for klima- og 

miljøarbeidet ved UiO i lang tid framover, og at det å jobbe for en helhetlig og ambisiøs 

strategi derfor bør være en hovedprioritet. Som et ledd i dette mener vi også at arbeidet 

for et forbedret klimagassregnskap og tiltak som leder til kutt i UiOs utslipp bør prioriteres. 

 

 Arbeide for å sikre gjennomgående studentrepresentasjon i europauniversitetsprosjektet. 1006 

Circle U Student Union skal konstitueres og er sentral i arbeidet med å sikre representasjon. 1007 

Begrunnelse: I juli fikk UiO og de seks andre partneruniversitetene innvilget søknad om 

midler til Circle U. Arbeidet med å sikre studentrepresentasjon vil være omstendelig og 

kreve mye ressurser. Arbeidet som legges ned nå kommer til å definere 

påvirkningsmulighetene til dette prosjektet de neste ti årene. 

 

 Arbeide for at tilgang til høyere utdanning ikke skal innskrenkes av sosioøkonomiske 1008 

forhold eller personlig bakgrunn. 1009 

https://forms.gle/xr19oG2xzpgSdpZMA
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Begrunnelse: Vi oppfatter at Studentparlamentet er opptatt av at høyere utdanning skal 

være et allment gode. Dette punktet gir bredt handlingsrom til Arbeidsutvalget til å kunne 

arbeide med både nasjonale og lokale saker som berører studentenes evne til å studere 

og fullføre studiene. 

 

 Arbeide for et mer mangfoldig, likestilt og inkluderende universitet. UiO skal være en 1010 

naturlig møteplass for alle studenter, ansatte og besøkende. 1011 

Begrunnelse: AU oppfatter at mangfold og likestillingsarbeid er viktig for 

Studentparlamentet. Vi har valgt å inkludere dette brede punktet i handlingsplanen slik at 

AU har hjemmel til å arbeide bredt med denne delen av studentpolitisk plattform. Arbeidet 

med likestilling er noe som pågår kontinuerlig ved universitetet, og vi opplever det som 

hensiktsmessig at AU har det nødvendige handlingsrommet til å følge opp de sakene som 

dukker opp hvert år, for eksempel knyttet til de skjematiske skjevhetene som eksisterer i 

akademia. 

 

 Arbeide for at UiO-studentenes rettigheter ivaretas gjennom koronapandemien. 1012 

Begrunnelse: Koronapandemien er en helt spesiell situasjon som byr på spesielle 

utfordringer for norske studenter. Arbeidsutvalget oppfatter arbeidet for å sikre 

studentenes rettigheter gjennom koronapandemien som viktig i året som kommer. Våren 

2020 var svært krevende både for UiO og studentene, og det er viktig at studenters 

rettigheter i henhold til eksamen, undervisning og psykososialt læringsmiljø opprettholdes 

også i en krevende tid. 

 

 Arbeide for å styrke det lokale studentdemokratiet på universitetet. 1013 

Begrunnelse: Organisasjonskonsulent, som ble ansatt i 2019, og fjorårets arbeidsutvalg 

har jobbet med å styrke lokaldemokratiet ved UiO. AU ønsker å prioritere å jobbe videre 

med styrking av studentdemokratiet på alle nivåer. Mye av kjerneaktiviteten finner sted 

lokalt hos fakulteter og institutter. Vi mener at det burde være en sentral oppgave for AU 

å styrke og legge til rette for lokaldemokratiene, og sørge for at vi fungerer som én samlet 

studentbevegelse. Dette fordrer at AU kan prioritere å bygge de strukturene og 

nettverkene som skal til for å få til dette. 

 

 Arbeide for at UiO iverksetter en målrettet satsning på arbeidsrelevans, slik at studentene 1014 

får en god overgang fra studielivet til arbeidslivet. 1015 

Begrunnelse: Halvparten av kandidater som går ut av UiO er usikre på egen kompetanse 

og arbeidslivet de møter etter studiene. AU oppfatter at det vil være stort fokus på 

arbeidslivsrelevans i året som kommer, både på universitetet og i den nasjonale politikken. 

Her er det stor mulighet for gjennomslag for å sikre at UiOs studenter blir rustet for 

arbeidslivet etter endte studier.  
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SAKSNUMMER: 061/20-21 

SAKSTITTEL: Godkjenning av årsregnskapet for 2019 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 

Se årsregnskapet for 2019, som har blitt sendt ut som vedlegg. 1016 

 1017 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1018 

Årsregnskapet for 2019 godkjennes.  1019 
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SAKSNUMMER: 062/20-21 

SAKSTITTEL: Revidert budsjett 2020 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

REVIDERT BUDSJETT 2020 

 1020 

Forslag til revidert budsjett – høst 2020 1021 

 1022 

Som følge av koronapandemien har en del planlagte arrangementer blitt gjennomført digitalt 1023 

istedenfor som fysiske arrangementer, som igjen har ført til lavere utgifter enn det var 1024 

budsjettert og planlagt for. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan smittesituasjonen utvikler 1025 

seg framover, noe som gjør det vanskelig å si så mye konkret om hva slags arrangementet og 1026 

aktiviteter som vil være mulig å gjennomføre resten av 2020.  1027 

 1028 

Vi anser det som lite hensiktsmessig å justere samtlige budsjettposter i revideringen. I forslag 1029 

til revidert budsjett for 2020 gjøres det derfor få endringer. Begrunnelse for endring på den 1030 

enkelte post finnes under oppsummering av endringer. Endringene som foreslås er basert på 1031 

hvilke behov og muligheter man har klart å identifisere gitt situasjonen vi er i. Forslagene 1032 

medfører ingen endring i budsjettert årsresultat. Redegjørelsen for 1033 

underskuddsbudsjetteringen som er gjort for 2020 kan leses i sin helhet i saksfremlegget til 1034 

sak 086/19-20 Budsjett 2020. 1035 

 1036 

Årsaken til den betydelige endringen i budsjettert egenkapital ved årets slutt skyldes at 1037 

budsjettet for 2020 la til grunn at man skulle gå med underskudd i 2019, som igjen var basert 1038 

på et budsjettert underskudd i 2018. Både 2018 og 2019 gikk man i realiteten med overskudd.  1039 

 1040 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1041 

Revidert budsjett vedtas. 1042 

 1043 

 1044 

OPPSUMMERING AV ENDRINGER:  1045 

 1046 

3730  Tilskudd fra UiO 1047 

Justeres opp med kr 9 300,00 i henhold til tildeling for 2020. 1048 

 1049 

5012  Ekstrahjelp u/feriepenger 1050 

Justeres opp fra kr 0,00 til kr 27 000,00 i henhold til vedtak i sak 120/19-20 om opprettelse 1051 

av en 20 % prosjektstilling i SP for Circle U.-samarbeidet.  1052 

 1053 

5910  Lunsjordning 1054 

Justeres ned fra kr 18 000,00 til kr 9 000,00 som følge av hjemmekontor og restriksjoner 1055 

knyttet til smittevern og matservering.  1056 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/innkallinger/M%C3%B8te%20nr.%204%20-%20Endelig%20innkalling%20SP-m%C3%B8te%20nr.%204.pdf
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6540  Driftsmaterialer 1057 

Justeres opp fra kr 50 000,00 til kr 85 000,00 grunnet uforutsette kostnader knyttet til 1058 

innkjøp av teknisk utstyr til bruk på hjemmekontor mv.  1059 

 1060 

7150  Reiser ikke oppgavepliktig 1061 

Justeres ned fra kr 60 000,00 til kr 50 000,00 grunnet redusert reisevirksomhet som følge av 1062 

koronapandemien. 1063 

 1064 

7319  Promotering og kampanjer 1065 

Justeres opp fra kr 150 000,00 til kr 180 000,00 grunnet økt behov for innkjøp av 1066 

profileringsmateriale som følge av ny designmanual og logobytte. 1067 

 1068 

7328  STUDPARL1000 1069 

Justeres ned fra kr 20 000,00 til kr 5 000,00 i henhold til planlagte arrangementer. 1070 

 1071 

7329  Circle U.  1072 

Justeres opp fra kr 5 000,00 til kr 20 000,00 i henhold til regnskap og forventede utgifter.  1073 

 1074 

7415  Gaver 1075 

Justeres opp fra kr 3 000,00 til kr 6 300,00 i henhold til regnskap og forventede utgifter.  1076 

 1077 

7723  Studentparlamentsvalg 1078 

Justeres ned fra kr 100 000,00 til kr 33 000,00 i henhold til regnskap.  1079 
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KONTOSAMMENDRAG 
Gjeldende 
budsjett 

Regnskap 
2020 tom. juni Revidert budsjett  Differanse 

          

OVERSIKT         

37 Tilskudd -3 164 200,00 -3 173 500,00 -3 173 500,00 -9 300,00 

39 Annen driftsrelatert inntekt 10,00 0,32 10,00   

Sum -3 164 190,00 -3 173 499,68 -3 173 490,00 -9 300,00 

          

          

51 Lønn ansatte 2 118 000,00 868 751,91 2 145 000,00 27 000,00 

54 Arbeidsgiveravgift 315 000,00 124 202,06 315 000,00   

59 Andre personalkostnader 140 000,00 33 785,78 131 000,00 -9 000,00 

65 Kostnadsført inventar 50 000,00 50 151,25 85 000,00 35 000,00 

67 Diverse fremmede 149 900,00 37 691,65 149 900,00   

68-69 Kontorkostnader 28 000,00 5 610,37 28 000,00   

71 Reisekostnader 115 800,00 34 017,46 105 800,00 -10 000,00 
73 Arrangement- og 
reklamekostnader 320 000,00 -2 212,64 350 000,00 30 000,00 

74 Gaver og kontingenter 265 600,00 81 683,66 268 900,00 3 300,00 

75 Forsikring 7 000,00 6 233,00 7 000,00   

77 Andre driftskostnader 119 500,00 39 014,29 52 500,00 -67 000,00 

80 Finansinntekter -2 200,00 0,00 -2 200,00   

Sum 3 626 600,00 1 278 928,79 3 635 900,00 9 300,00 

          

Årsresultat 462 410,00 -1 894 570,89 462 410,00   

          

Egenkapital (ved årets slutt) 182 744,24   576 996,00   

          

BUDSJETTPOSTER         

37 TILSKUDD         

3730 Tilskudd fra UiO -3 164 200,00 -3 173 500,00 -3 173 500,00 -9 300,00 

Sum -3 164 200,00 -3 173 500,00 -3 173 500,00 -9 300,00 

          
39 ANNEN DRIFTSRELATERT 
INNTEKT         

3900 Annen driftsrelatert inntekt 0,00 0,00 0,00   

3990 Øreavrunding 10,00 0,32 10,00   

Sum 10,00 0,32 10,00   

          

50 LØNN ANSATTE         

5010 Fast lønn 900 000,00 357 453,71 900 000,00   

5011 Overtid 25 000,00 6 864,20 25 000,00   

5012 Ekstra hjelp u/feriepenger* 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 

5013 Ekstra hjelp m/feriepenger* 0,00 0,00 0,00   

5014 AU-honorar u/feriepenger* 1 050 000,00 450 450,00 1 050 000,00   

5015 Rentekompensasjon* 10 000,00 3 978,01 10 000,00   
5017 Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid 
u/fp* 25 000,00 8 710,00 25 000,00   

5018 Telefongodtgjørelse* 3 000,00 0,00 3 000,00   

5019 Oversettelseshonorar* 5 000,00 0,00 5 000,00   

5092 Feriepenger adm. 12 % 100 000,00 44 435,99 100 000,00   

5270 Trekkpliktig naturalytelse 0,00 0,00 0,00   

5320 Trekkpliktig kostgodtgjørelse 0,00 0,00 0,00   
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KONTOSAMMENDRAG 
Gjeldende 
budsjett 

Regnskap 
2020 tom. juni Revidert budsjett  Differanse 

5800 Refusjon av sykepenger 0,00 -3 140,00 0,00   

Sum 2 118 000,00 868 751,91 2 145 000,00 27 000,00 

54 ARBEIDSGIVERAVGIFT         

5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 300 000,00 117 936,58 300 000,00   
5410 Arbeidsgiveravgift av 
feriepenger 15 000,00 6 265,48 15 000,00   

Sum 315 000,00 124 202,06 315 000,00   

          

59 ANDRE PERSONALKOSTNADER         

5910 Lunsjordning* 18 000,00 3 198,60 9 000,00 -9 000,00 

5912 Administrasjonsforpleining 8 000,00 -171,82 8 000,00   

5913 Overtidsmat AU 2 000,00 388,63 2 000,00   

5920 Yrkesskadeforsikring 7 000,00 1 882,00 7 000,00   

5922 OTP 20 000,00 9 241,00 20 000,00   

5990 Annen personalkostnad* 5 000,00 644,67 5 000,00   

5991 Studentparlamentsfester* 25 000,00 13 852,47 25 000,00   

5992 Opplæring overlapp* 15 000,00 150,00 15 000,00   

5993 Internseminarer og evalueringer* 10 000,00 1 539,43 10 000,00   

5994 Komitéaktivitet* 15 000,00 908,80 15 000,00   

5995 Representasjonsantrekk AU* 15 000,00 2 152,00 15 000,00   

Sum 140 000,00 33 785,78 131 000,00 -9 000,00 

          

65 KOSTNADSFØRT INVENTAR         

6540 Driftsmaterialer* 50 000,00 50 151,25 85 000,00 35 000,00 

Sum 50 000,00 50 151,25 85 000,00 35 000,00 

          

67 DIVERSE FREMMEDE TJENESTER         

6710 Revisjonshonorar 25 000,00 0,00 25 000,00   

6720 Regnskapstjenester 60 000,00 12 410,00 60 000,00   

6730 IT-tjenester 63 400,00 23 094,15 63 400,00   

6740 Miljøfyrtårn 1 500,00 2 187,50 1 500,00   

Sum 149 900,00 37 691,65 149 900,00   

          

68-69 KONTORKOSTNADER         

6810 Kontorrekvisita* 12 000,00 3 983,42 12 000,00   

6815 Kopiering 8 000,00 2 719,93 8 000,00   

6850 Nettsider og lisenser* 5 000,00 -1 955,98 5 000,00   

6860 Abonnementer* 2 000,00 693,00 2 000,00   

6940 Porto* 1 000,00 170,00 1 000,00   

Sum 28 000,00 5 610,37 28 000,00   

          

71 REISEKOSTNADER         

7100 Kilometergodtgjørelse* 500,00 0,00 500,00   

7150 Reiser ikke oppgavepliktig* 60 000,00 13 903,66 50 000,00 -10 000,00 

7151 Kollegieforum 55 300,00 20 113,80 55 300,00   

Sum 115 800,00 34 017,46 105 800,00 -10 000,00 

          
73 ARRANGEMENT- OG 
REKLAMEKOSTNADER         

7301 Annonsering* 0,00 0,00 0,00   

7316 FUS* 6 000,00 1 329,00 6 000,00   
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KONTOSAMMENDRAG 
Gjeldende 
budsjett 

Regnskap 
2020 tom. juni Revidert budsjett  Differanse 

7317 SULF* 7 000,00 1 670,00 7 000,00   

7318 Organisasjonsutvikling* 10 000,00 0,00 10 000,00   

7319 Promotering og kampanjer* 150 000,00 75 048,00 180 000,00 30 000,00 

7320 Møtekostnader* 40 000,00 9 853,62 40 000,00   

7321 Arrangementskostnader* 8 000,00 59,00 8 000,00   

7322 HP-seminar* 25 000,00 0,00 25 000,00   

7323 NSO* 4 000,00 0,00 4 000,00   

7324 Semesterstart* 30 000,00 0,00 30 000,00   

7325 Studentkonferanse* 0,00 0,00 0,00   

7326 Andre møter* 15 000,00 279,35 15 000,00   

7327 Miljøfestival 2019* 0,00 -105 102,59 0,00   

7328 STUDPARL1000* 20 000,00 360,00 5 000,00 -15 000,00 

7329 Circle U. * 5 000,00 14 290,98 20 000,00 15 000,00 

Sum 320 000,00 -2 212,64 350 000,00 30 000,00 

          

74 GAVER OG KONTINGENTER         

7410 Kontingenter* 10 000,00 0,00 10 000,00   

7415 Gaver* 3 000,00 2 449,62 6 300,00 3 300,00 

7462 Fraksjonsstøtte* 90 000,00 41 430,22 90 000,00   

7463 Studentorganer 112 600,00 37 803,82 112 600,00   
7464 Ekstra studentorgansmidler 
2020* 50 000,00 0,00 50 000,00   

Sum 265 600,00 81 683,66 268 900,00 3 300,00 

          

75 FORSIKRINGER         

7500 Forsikring 7 000,00 6 233,00 7 000,00   

Sum 7 000,00 6 233,00 7 000,00   

          

77 ANDRE DRIFTSKOSTNADER         

7706 Arbiedsmiljømidler* 12 000,00 6 109,52 12 000,00   

7723 Studentparlamentsvalg* 100 000,00 31 860,77 33 000,00 -67 000,00 

7740 Øredifferanser ved avstemming 0,00 0,00 0,00   

7770 Bankkostnader 2 500,00 1 044,00 2 500,00   

7790 Andre driftskostnader* 5 000,00 0,00 5 000,00   

Sum 119 500,00 39 014,29 52 500,00 -67 000,00 

          

80 FINANSINNTEKTER         

8050 Renteinntekter -2 500,00 0,00 -2 500,00   

8070 Annen finansinntekt 0,00 0,00 0,00   

8155 Renteutgifter 300,00 0,00 300,00   

Sum -2 200,00 0,00 -2 200,00   

Poster merket med en asterisk (*) er poster hvor det er en reell mulighet til å flytte penger. De postene som ikke 
er merket representerer våre kontraktsfestede forpliktelser. 
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NOTER TIL BUDSJETTPOSTER:  1080 

 1081 

Post 3730 Tilskudd fra UiO 1082 

Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, lønn til daglig leder og organisasjonskonsulent, 1083 

honorar til tre medlemmer av Arbeidsutvalget, driftsavtale med USIT, studentorganer og KOF. 1084 

Hele summen utbetales direkte fra UiO til SP. 1085 

 1086 

Post 3900 Annen driftsrelatert inntekt 1087 

Øvrig inntekt som ikke faller inn under overnevnte poster. 1088 

 1089 

Post 3990  Øreavrunding ved fakturering 1090 

Øreavrunding på fakturaer. 1091 

 1092 

51 - LØNN ANSATTE  1093 

 1094 

Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen 1095 

Posten dekker lønnsutgifter for daglig leder og organisasjonskonsulent.  1096 

 1097 

Post 5011  Overtid i administrasjonen 1098 

Posten dekker overtidslønn for administrasjonen. Etter avtale med daglig leder har vi satt av 1099 

en liten sum som buffer for potensielt overtidsarbeid. 1100 

   1101 

Post 5012  Ekstra hjelp u/feriepenger 1102 

Denne posten brukes til lønn av ekstra arbeid der vedkommende har levert 1103 

personalmeldingsskjema.  1104 

 1105 

Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger 1106 

Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, men har ikke vært brukt de 1107 

siste årene.  1108 

 1109 

Post 5014    AU-honorar u/feriepenger 1110 

Tre av fem arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. 1111 

Arbeidsutvalgsmedlemmene honoreres nå slik det er spesifisert i «Økonomisk reglement for 1112 

Studentparlamentet ved UiO». Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og 1113 

kommunikasjonsansvarlig får full månedslønn i juli, hvorav 50 prosent dekker 2 ukers overlapp 1114 

med nytt arbeidsutvalg og de resterende 50 prosent for at det er vanskelig å få en 1115 

sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. 1116 

Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honoraret er beregnet på 1117 

samme måte som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt 1118 

en halv månedslønn i juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den 1119 

resterende halve månedslønnen til universitetsstyrerepresentantene, med samme sats som 1120 

de andre i arbeidsutvalget.   1121 
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Post 5015    Rentekompensasjon 1122 

Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i 1123 

virkeperioden, samt skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra 1124 

Lånekassen om rentefritak for hver enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen 1125 

avhenger av hvor mye hver enkelt AU-medlem har tjent det enkelte året. Posten er vanskelig 1126 

å beregne, da AU-medlemmer tjerner ulikt det halve året de ikke sitter i AU og det derfor er 1127 

usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik 1128 

størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte summen ligger også 1129 

kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. 1130 

 1131 

Post 5017    Ordstyrere/tolk/KK/komitéarbeid u/feriepenger 1132 

Posten dekker honorar til ordstyrer, tolk og kontrollkomitémedlemmer etter gjeldene satser. 1133 

Ordstyrer og tolk får kr 160,00 i timen per påbegynt time, pluss to timer forberedelse. Det 1134 

konstituerende møtet og handlingsplanseminaret er også inkludert i denne posten.  1135 

Kontrollkomiteens leder honoreres med kr 1 750,00 i semesteret, og de to andre medlemmene 1136 

honoreres med kr 1 000,00 i semesteret.  1137 

 1138 

Post 5018  Telefongodtgjørelse 1139 

Posten dekker telefongodtgjørelse for administrasjonen på kr 1 000,00 per person i året. Vi 1140 

legger opp til at AU kan få dekket datapakker ved høy databruk i jobbsammenheng.  1141 

 1142 

Post 5019 Oversettelseshonorar 1143 

Posten dekker utgifter i forbindelse med oversettelse av Studentparlamentets dokumenter, 1144 

eksempelvis SPP og HP. 1145 

 1146 

Post 5092  Feriepenger adm. 12 % 1147 

12 % av lønnsutgift.  1148 

 1149 

Post 5800  Refusjon av sykepenger 1150 

Refusjon av sykepenger fra NAV. 1151 

 1152 

54 - ARBEIDSGIVERAVGIFT 1153 

 1154 

Post 5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % 1155 

Posten dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av post 5010-5017 og post 5922. 1156 

 1157 

Post 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 1158 

Dekker arbeidsgiveravgift (14,1 %) av feriepenger. 1159 

 1160 

59 - ANDRE PERSONALKOSTNADER 1161 

 1162 

Post 5910 Lunsjordning 1163 

Økonomisk støtte til lunsjordning for Arbeidsutvalget. Et personaltiltak for å styrke 1164 

arbeidsmiljø, og er å regne som et rimelig velferdstiltak.   1165 
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Post 5912    Administrasjonsforpleining 1166 

Posten dekker mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, medlemskap 1167 

ved SiO treningssenter, samt tiltak som gir faglig utvikling.  1168 

 1169 

Post 5913 Overtidsmat AU 1170 

Dekker overtidsmat til Studentparlamentets Arbeidsutvalg. 1171 

 1172 

Post 5920 Yrkesskadeforsikring 1173 

Forsikring. 1174 

 1175 

Post 5922    Obligatorisk tjenestemannspensjon (OTP) 1176 

Dekker pensjon og bankomkostninger til administrasjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av 1177 

lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Ingen av 1178 

AU-medlemmene er per i dag medlemmer i denne ordningen.  1179 

 1180 

Post 5990 Andre personalkostnader 1181 

Posten er knyttet til utgifter for personalkostnader som påløper på Villa Eika. Den dekker kake 1182 

i forbindelse med bursdager, frukt og grønt til kontoret blir dekket av denne posten.  1183 

 1184 

Post 5991 Studentparlamentsfester 1185 

Posten dekker utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og 1186 

sommeravslutning.  1187 

 1188 

Post 5992 Opplæring og overlapp 1189 

Posten dekker utgifter forbundet med opplæring og overlapp mellom avtroppende og 1190 

påtroppende Arbeidsutvalg i juli. 1191 

 1192 

Post 5993  Internseminarer og evalueringer 1193 

Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for 1194 

Arbeidsutvalget, som mat, reise og oppholdsutgifter.  1195 

 1196 

Post 5994  Komitéaktivitet 1197 

Skal dekke driftsmidler som mat til internasjonal komité, studie- og forskningskomiteen, 1198 

miljøkomiteen, promoteringskomiteen og kontrollkomiteen.  1199 

 1200 

Post 5995 Representasjonsantrekk AU 1201 

Posten dekker utlegg til representasjonsantrekk for medlemmer av Arbeidsutvalget.  1202 

 1203 

65 - KOSTNADSFØRT INVENTAR 1204 

 1205 

Post 6540    Driftsmaterialer 1206 

Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr og møbler.   1207 



 

Side 38 av 46 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 02/20-21 

67 - DIVERSE FREMMEDE TJENESTER 1208 

 1209 

Post 6710    Revisjonshonorarer 1210 

Posten dekker revisjon av SPs regnskap.  1211 

 1212 

Post 6720    Regnskapstjenester 1213 

Posten dekker regnskapskostnader, lønns- og personalkostnader. 1214 

 1215 

Konto 6730  IT-tjenester 1216 

Studentparlamentet mottar et øremerket tilskudd fra UiO, som vi betaler videre til USIT. Dette 1217 

dekker en 5 % -stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, 1218 

tilrettelegging av infrastruktur og brukerstøtte.  1219 

 1220 

Post 6740  Miljøfyrtårn 1221 

Dekker kostnadene knyttet til årsavgift og resertifisering hvert tredje år (sist 2018).  1222 

 1223 

68-69 - KONTORKOSTANDER 1224 

 1225 

Post 6810 Kontorrekvisita 1226 

Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og 1227 

kaffe/te.  1228 

 1229 

Post 6815  Kopiering 1230 

Studentparlamentet eier en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker en 1231 

serviceavtale. Utgiften til kopimaskinen deles med VT. Store kopioppdrag utføres på 1232 

Reprosentralen og dekkes av UiO.  1233 

 1234 

Post 6850 Nettsider og lisenser 1235 

Posten dekker serveravgift for nettsidene og andre eventuelle lisenser.   1236 

 1237 

Post 6860  Abonnementer 1238 

Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika. Per i dag gjelder dette ett digitalt 1239 

årsabonnement på Aftenposten.  1240 

 1241 

Post 6940  Porto 1242 

Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under 1243 

postsystemet til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges 1244 

portokostnader ved oversendelse av bilag til revisor. 1245 

 1246 

70 - REISEKOSTANDER 1247 

 1248 

Post 7100 Kilometergodtgjørelse 1249 

Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som 1250 

internseminarer osv. Posten blir kun benyttet dersom MoveAbout-elbilene ikke har 1251 

tilstrekkelig rekkevidde eller kan oppfylle behovet.  1252 
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Post 7150  Reiser ikke oppgavepliktig 1253 

Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. På denne posten føres også midlertidige 1254 

reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO.  1255 

 1256 

Post 7151  Kollegieforum (KOF) 1257 

Posten dekker reise, kost og losji i forbindelse med samlinger i regi av det norske nettverket 1258 

for studenter i universitetsstyrer (Kollegieforum), samt representasjonsantrekk for 1259 

universitetsstyrerepresentantene. Midlene er øremerket i tilskuddsbrevet fra UiO. 1260 

 1261 

73- ARRANGEMENT- OG KAMPANJEKOSTNADER  1262 

 1263 

Post 7316 FUS 1264 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet nettverket for studenter i fakultets- og universitetsstyrer 1265 

ved UiO.  1266 

 1267 

Post 7317 SULF 1268 

Posten dekker møteutgifter tilknyttet Studentutvalgenes lederforum. 1269 

 1270 

Post 7318 Organisasjonsutvikling 1271 

Posten dekker planlegging og iverksetting av systematiske tiltak for å sikre at 1272 

Studentparlamentet og andre ulike enheter ved Universitetet fungerer på en god og effektiv 1273 

måte, slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning. 1274 

 1275 

Post 7319  Promotering og kampanjer  1276 

Posten dekker kostnader tilknyttet aktivitet som gjennomføres for å promotere 1277 

studentparlamentet. Dette innebærer innkjøp av promoteringsmateriell og kampanjeutgifter 1278 

som stand-materiell, gensere, t-skjorter, bærenett og annet som måtte være nødvendig for å 1279 

promotere SP på en god måte.  1280 

 1281 

Post 7320    Møtekostnader til Studentparlamentsmøter 1282 

Denne posten dekker mat og andre kostnader i forbindelse med Studentparlamentsmøter.  1283 

 1284 

Post 7321  Arrangementskostnader 1285 

Posten dekker mindre arrangementer som frokostmøter, sosiale og politiske arrangementer 1286 

for Studentparlamentet, samt andre arrangementer som fremmer Studentparlamentet og vår 1287 

politikk.  1288 

 1289 

Post 7322  Handlingsplanseminar 1290 

Posten dekker arrangering av Politisk seminar på starten av studieåret, og inkluderer midler til 1291 

overnatting, mat, transport og eventuelle kostnader tilknyttet gjennomføring. Posten forblir 1292 

lav med hensikt om å søke midler til UiO, da UiO har gitt tydelig signal om at de ønsker å gi 1293 

støtte til større arrangementer. 1294 

 1295 

Post 7323    NSO 1296 

Posten dekker hovedsakelig UiOs delegasjons utgifter på NSOs landsmøte og formøter 1297 

tilknyttet dette arrangementet.  1298 
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Post 7324  Semesterstart 1299 

Denne posten dekker alle utgifter knyttet til semesterstartsarrangementer, f.eks. grilling, vafler 1300 

og lounge utenfor Villa Eika.  1301 

 1302 

Post 7325  Studentkonferanse (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 1303 

Posten dekker arrangering av en studentkonferanse i februar/mars måned. Denne inkluderer 1304 

midler til overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. Posten er tom ettersom vi 1305 

håper å få hele arrangementet dekket gjennom støtte fra NSO. 1306 

 1307 

Post 7326  Andre møter 1308 

Posten dekker andre møtekostnader tilknyttet for eksempel, AU-møter, dekanlunsjer, 1309 

rektoratmøter, samarbeidsmøter med relevante aktører, etc.  1310 

 1311 

Post 7327  Miljøfestival 2019 (Posten utfases, forsvinner fra 2021/2022) 1312 

Posten skal dekke egenandel av SPs miljøfestival i september 2019. Vi håper å få mesteparten 1313 

av arrangementsutgiftene dekket via støtte fra relevante aktører. 1314 

 1315 

Post 7328 Circle U. 1316 

Posten skal dekke utgifter for Studentparlamentets aktivitet knyttet til UiOs europeiske 1317 

universitetssamarbeid, Circle U. 1318 

 1319 

Post 7329 STUDPARL1000 1320 

Dette er en arrangementssatsning Arbeidsutvalget ønsker å prioritere. 1321 

 1322 

74 - GAVER OG KONTINGENTER 1323 

 1324 

Post 7410  Kontingenter 1325 

Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs.  1326 

 1327 

Post 7415 Gaver 1328 

Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO-AU, 1329 

VT-AU og SP-AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år.  1330 

 1331 

Post 7462 Fraksjonsstøtte 1332 

Støtte til de studentpolitiske listene ved Studentparlamentet ved UiO.  1333 

 1334 

Post 7463 Studentorganer 1335 

Midlene som ulike studentorganer kan søke til. Hvert år fastsettes en viss sum gjennom 1336 

tildelingen til SP. Midler fra post 7463 overføres fra SP til studentorganer etter godkjent 1337 

søknader.  1338 

 1339 

Post 7464  Ekstra studentorgansmidler 2020 1340 

Opprinnelig en ekstraordinær post for 2019. Videreføres til 2020.  1341 
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75 - FORSIKRING 1342 

 1343 

Post 7500    Forsikringspremie 1344 

Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU.  1345 

 1346 

76 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER 1347 

 1348 

Post 7706    Arbeidsmiljømidler 1349 

Posten disponeres av SP-AU til arbeidsmiljøfremmende tiltak. Dette kan f.eks. være mat etter 1350 

spesielt lange dager, internarrangementer og team building.  1351 

 1352 

Post 7723   Studentparlamentsvalg 1353 

Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget, som 1354 

materielle utgifter og utgifter forbundet med debatter og arrangementer. Kostnader for 1355 

ekstrahjelp, som f.eks. valgansvarlige ved fakultetene i forbindelse med studentvalget, går 1356 

også under denne posten.  1357 

 1358 

Post 7740  Øredifferanser ved avstemming 1359 

Øredifferanser ved avstemming. 1360 

 1361 

Post 7770 Bankkostnader  1362 

Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn.   1363 

 1364 

Post 7790 Andre driftskostnader 1365 

Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikke 1366 

passer inn under andre poster.  1367 

 1368 

80 - FINANSINNTEKTER 1369 

 1370 

Post 8050 Renteinntekter  1371 

Renteinntekter på egenkapitalen til SP.  1372 

 1373 

Post 8070  Annen finansinntekt 1374 

Kundeutbytte.  1375 

 1376 

Post 8155  Renteutgifter  1377 

På denne posten føres Studentparlamentets eventuelle renteutgifter.  1378 
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SAKSNUMMER: 063/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av revisor 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

VALG AV REVISOR 

Studentparlamentet velger revisor. Revisor utfører revisjon av Studentparlamentets regnskap 1379 

og økonomi. 1380 

 1381 

Arbeidsutvalgets forslag til revisor: BDO 1382 

 1383 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1384 

BDO velges som revisor for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. 1385 

 

 

SAKSNUMMER: 064/20-21 

SAKSTITTEL: Valg av delegater til NSOs landsmøte 2020 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Valgsak 

 

VALG AV DELEGATER TIL NSOS LANDSMØTE 2020 

Norsk Studentorganisasjon (NSO) skal avholde sitt utsatte landsmøte 31. oktober-1. 1386 

november 2020. NSO avholder normalt sitt landsmøte i mars-april, men i år har det blitt utsatt 1387 

grunnet pandemien. Mer informasjon om NSOs landsmøte finner dere her: 1388 

https://www.student.no/lm10/  1389 

 1390 

Arbeidsutvalget har fått signaler fra flere fraksjoner at delegater som ble valgt på SP-møte nr. 1391 

6 den 27. februar 2020 ikke har anledning til å stille på det utsatte landsmøtet. Derfor 1392 

gjennomføres det nå et nytt valg av delegater til NSOs landsmøte 2020.  1393 

 1394 

Fordelingsnøkkelen for delegater til NSOs landsmøte ble vedtatt på SP-møte nr. 4 den 28. 1395 

november 2019, og er som følger:  1396 

Vedtatt fordelingsnøkkel (Sainte-Lagues pluss AU) 
Fraksjon  Prosentandel i studentvalget 2019 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 

 

https://www.student.no/lm10/
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Fraksjonene står fritt til å melde inn de delegater de ønsker til sine respektive plasser. 1397 

 1398 

Skjema for innmelding av delegater til NSOs landsmøte:  1399 

https://forms.gle/oxypYrfTzeyqsCHa7  1400 

 1401 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1402 

Studentparlamentet velger kandidatene som er fremmet av de studentpolitiske listene og 1403 

Arbeidsutvalget, i tråd med fordelingsnøkkelen som ble vedtatt på Studentparlamentsmøtet 1404 

28. november 2019. Studentparlamentet står fritt til å velge de representantene som de 1405 

studentpolitiske listene selv anser skikket uten andre begrensninger enn NSOs vedtekter.   1406 

 

 

 

SAKSNUMMER: 065/20-21 

SAKSTITTEL: Generaldebatt 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

GENERALDEBATT 

I generaldebatten står man fritt til å løfte saker til diskusjon, og det er i utgangspunktet ingen 1407 

begrensninger på hva slags saker som kan løftes. Representanter kan eksempelvis trekke 1408 

frem saker som de vil ha på agendaen i løpet av det kommende året. I generaldebatten gjøres 1409 

det ingen vedtak. 1410 

 1411 

Skjema for innmelding av tema/sak til generaldebatt: https://forms.gle/G3bdc7jbpWrUxFZ26 1412 

Frist for å sende inn er lørdag 5. september 2020 kl. 14.00.  1413 

 

 

SAKSNUMMER: 066/20-21 

SAKSTITTEL: Handlingsplan (HP) – vedtak 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

HANDLINGSPLAN (HP) - VEDTAK 

Handlingsplanen debatteres på lørdag. Søndag legger redaksjonskomiteen frem sin innstilling 1414 

på innkomne endringsforslag før Studentparlamentet voterer over handlingsplanen. 1415 

 1416 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1417 

Handlingsplanen vedtas.  1418 

https://forms.gle/oxypYrfTzeyqsCHa7
https://forms.gle/G3bdc7jbpWrUxFZ26
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SAKSNUMMER: 067/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER 

 1419 

RESOLUSJON 1 1420 

Fremmet av: Lektorprogrammets programutvalg (LPU) 1421 

 1422 

LIK PRAKSIS FOR ALLE  1423 

Praksis er en sentral del av mange studier ved Universitetet i Oslo, og er for mange også 1424 

obligatorisk for å få godkjent grad. Under praksis vil mange studenter oppleve å ha lang 1425 

reisevei for å komme seg til praksisstedet, noe de ofte må dekke selv. Lang reisevei medfører 1426 

ekstra kostnad både tidsmessig og økonomisk. I NOKUT-rapporten “Til glede og besvær - 1427 

praksis i høyere utdanning” skrives det at mange studenter sliter økonomisk på grunn av 1428 

økonomiske belastninger ved praksis. Her stilles det også spørsmål om institusjonene 1429 

opererer i samsvar med gratisprinsippet i høyere utdanning og UH-lovens §7-1. Det finnes 1430 

allerede refusjonsordninger blant annet på Det medisinske fakultet og Institutt for psykologi 1431 

ved UiO. Dette bør gjelde alle studier med obligatorisk praksis i studiet. 1432 

 1433 

Studentparlamentet ved UiO krever at:  1434 

 Universitetet refunderer reiseutgifter for studenter i obligatorisk praksis hvor 1435 

praksisstedet ligger utenfor sone 1 så lenge følgende krav er oppfylt:  1436 

 Praksisstedet ligger i en annen sone enn der studenten bor. 1437 

 Studentens reisevei til studiestedet ikke går gjennom den sonen hvor praksisstedet 1438 

ligger.  1439 

 1440 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1441 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 1442 

 1443 

RESOLUSJON 2 1444 

Fremmet av: Gjestelista (GjL) 1445 
 1446 
BORGERJURY FOR Å STYRKE STUDENTDEMOKRATIET 1447 

Studentparlamentet engasjerer ikke vanlige studenter. Valgdeltakelsen har dalt fire år på rad 1448 

og ligger på historisk lave nivåer. Dette svekker legitimiteten og gjennomslagskraften til 1449 

studentdemokratiet vårt. Studentene fortjener bedre. Ingen av tiltakene som har vært prøvd 1450 

til nå har virket. Studentdemokratiet er nødt til å tenke grunnleggende nytt hvis vi ønsker å 1451 

engasjere bredere, og derfor trenger vi borgerjury ved Universitet i Oslo. 1452 

 1453 

En borgerjury er en rådgivende instans som kan engasjere alminnelige studenter og bistå 1454 

Studentparlamentet i dets arbeid. Borgerjuryen skal behandle et større tema gjennom en 1455 

seminarrekke fasilitert av kvalifiserte fagpersoner, og sluttproduktet skal være en anbefaling 1456 

som Studentparlamentet tar til etterretning. Borgerjuryer og beslektede former for 1457 
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deliberativt demokrati har blant annet blitt opprettet ved universitetet i Leeds, i Trondheim, 1458 

og på nasjonalt nivå i Irland, med gode resultater. Representater i juryen utvelges via 1459 

stratifisert randomisering for å sikre representativitet. Dette vil også bedre representasjonen 1460 

av marginaliserte studentgrupper, som internasjonale studenter og studenter med nedsatt 1461 

funksjonsevne. Slik vil vanlige studenters stemmer kunne løftes fram i den politiske 1462 

debatten, og det vil kunne fostre dialog og engasjement hos den brede studentmassen. 1463 

 1464 

Studentparlament må være så demokratisk, representativt og inkluderende som mulig, og vi 1465 

må våge å tenke nytt for å revitalisere vårt studentdemokrati. 1466 

 1467 

Studentparlamentet skal: 1468 

 Opprette en rådgivende borgerjury, som skal være et fast tilskudd til 1469 

Studentparlamentet. Borgerjuryen skal diskutere store studentpolitiske problemstillinger, 1470 

og komme med anbefalinger til Studentparlamentet. 1471 

 Sørge for at borgerjuryen består av 15 til 20 tilfeldig utvalgte norske og internasjonale 1472 

studenter uten tilknytning til studentpolitikken, med ulike bakgrunner og fagretninger. 1473 

 Sørge for at borgerjuryen skiftes ut minst hver 6. måned. 1474 

 Sørge for at borgerjuryen får tilstrekkelig oppfølging, ressurser og faglig belegg til å enes 1475 

om velbegrunnede anbefalinger. 1476 

 1477 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1478 

Resolusjonen vedtak i sin helhet. 1479 

 1480 

RESOLUSJON 3 1481 

Fremmet av: Gjestelista (GjL) 1482 
 1483 

UIO MÅ FORBEDRE STUDENTMEDVIRKNINGEN 1484 

Studentdemokratiet ved Universitetet i Oslo er for lite synlig. Det er vanskelig å få nok 1485 

studenter til å fylle opp selv de viktigste vervene i vårt studentdemokrati, også på fakultets- 1486 

og instituttnivå. Vi må synliggjøre studentdemokratiet på UiO og gjøre studentene kjent med 1487 

systemet og sine rettigheter, på alle nivåer og ved alle fakulteter. Universitetet i Oslo har et 1488 

svært bredt fagmiljø og en lang tradisjon for innovasjon og nyskaping. I sum har UiO unikt 1489 

gode forutsetninger for å være en ledestjerne innen forskning på og eksperimentering med 1490 

nye former for demokrati. Første steg i dette vil være å kartlegge hvilke konkrete 1491 

utfordringer studentdemokratiet faktisk står overfor 1492 

 1493 

UiO skal: 1494 

 Oppnevne en arbeidsgruppe som skal utrede hvorfor studenters interesse, kunnskap og 1495 

deltakelse i studentdemokratiet på fakultets- og instituttnivå er så lav 1496 

 Sette av 15 minutter før introforelesningen i alle fag der studenter får en innføring i 1497 

studentdemokratiet på institutt- og fakultetsnivå, i regi av studentrepresentanter og uten 1498 

deltakelse fra universitetsansatte 1499 

 Være en aktiv bidragsyter til studentledet demokratisk innovasjon på campus 1500 

 1501 

FORSLAG TIL VEDTAK: 1502 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  1503 
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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) 


