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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 05/20-21 

OSLO, 21.01.21 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 05/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Torsdag 28.01.21 kl. 17.00-21.00 

STED: Zoom (Meeting ID: 677 0072 9152 Passcode: 415036) 
 

TID SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00 098/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 099/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 100/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 101/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtakssak 

 102/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 103/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.05 104/20-21 Orienteringer Orienteringssak 

    

Kl. 17.15 105/20-21 Studentvalget 2021 – aktiviteter og 

gjennomføring 

Diskusjonssak 

Kl. 17.45 106/20-21 Oppretting av valgutvalg Vedtakssak 

Kl. 18.15  Pause  

Kl. 18.30 107/20-21 Endringsforslag til styringsdokumenter Diskusjonssak 

Kl. 19.45  Pause  

Kl. 20.00 108/20-21 Ny behandling av resolusjoner Vedtakssak 

Kl. 20.30 109/20-21 Resolusjoner Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

 

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

21.01.21 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 

 

098/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

Arbeidsutvalget foreslår Ingvild Leren Stensrud som ordstyrer og Anne Aase-Mæland og 1 

Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

099/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 

100/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

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

 

101/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

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

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

102/20-21 GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER 

For at eventuelle nyvalgte SPSU-representanter skal kunne få forslags-, tale- og stemmerett 7 

må valgprotokollen fra valget der de ble valgt godkjennes. Kontrollkomiteen innstiller på 8 

hvorvidt valgprotokollen kan godkjennes. 9 

 

103/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 4 og 5 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 10 

 11 

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS: 12 

Representant: Øystein Fossbråthen Wennersgaard (VA) (15.12.20) 13 

Representant: Elisabeth Hoksmo Olsen (VA) (15.12.20) 14 

Representant: Merita Fjetland (VA) (15.12.20) 15 

Vara: Pietro Lapolla (VA) (15.12.20) 16 

Vara: Astrid Bragstad Gjelsvik (VA) (15.12.20) 17 

Vara: Martine Moen (VA) (15.12.20) 18 

Vara: Nora Pache (VA) (15.12.20) 19 

Vara: Audun Hammer Hovda (VA) (15.12.20) 20 

Vara: Jørgen Hammer Skogan (VA) (15.12.20) 21 

 22 

BEDØMMELSESKOMITÉ MERITTERING: 23 

Representant: Karl Oskar Lie Bjerke (06.01.21) 24 

 25 

KOMITEEN FOR UNIVERSITETSTYREMEDLEMMER: 26 

Representant: Karl Oskar Lie Bjerke (11.01.21)  27 

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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SAKSNUMMER: 104/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Siden forrige SP-møte har vi jobbet med mange ulike ting, noe som kommer frem i hver enkelt 28 

sin orientering. Koronapandemien påvirker åpenbart fortsatt arbeidet vårt, både saker vi 29 

jobber med og arbeidshverdagen. Villa Eika har fremdeles stengt for besøkende og 30 

arbeidsutvalget er i stor grad på hjemmekontor og begrenser antallet som er på kontoret 31 

samtidig.  32 

 33 

Vi har gjennomført to internevalueringer for å gå gjennom arbeidet vårt og finne løsninger for 34 

tiden fremover.  35 

 36 

Den 11. desember hadde vi felles samling for AU-ene ved de fem eldste universitetene i Norge. 37 

Ettersom tiden vi lever i har begrenset fysiske kontaktflater med andre studentdemokratier, 38 

gjennomførte vi denne felles samlingen for alle over Zoom. På programmet var det bolker om 39 

studentdemokrati, studentøkonomi og studentvelferd under korona.  40 

 41 

På bakgrunn av at studenter ikke får dagpenger om de blir permittert, har vi vært i kontakt 42 

med Jussbuss som ønsket å forklare lovverket om permittering for oss. Vi gjennomførte et 43 

møte med dem i desember.  44 

 45 

Studentvalget skal gjennomføres 8.-14. april 2021. Forberedelsene er allerede i full gang, og 46 

det er blant annet sendt ut et skriv med frister og viktige datoer. Mer om valget er under saken 47 

«Studentvalget 2021 – aktiviteter og gjennomføring» på sakslisten.  48 

 49 

Arbeidsutvalget holder i skrivende stund på med ferdigstilling av halvtårsrapport for høsten 50 

2020. Denne sendes ut til Studentparlamentet tidlig neste uke. 51 

 

 

ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Nå er det lenge siden sist, og det har skjedd en del siden forrige SP-møte. 52 

 53 

Jeg har deltatt på et møte i Studenthovedstaden, der ledere i Velferdstingets medlemslag 54 

møtes og diskuterer aktuelle problemstillinger Velferdstingets ledelse kan ta opp i møte med 55 

Oslo kommune. Byråden for næring innkaller til et møte kalt «Strategisk samarbeidsforum». 56 

Her møter rektorene fra de høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo, representanter fra 57 

kommunen og to representanter fra Studenthovedstaden. Jeg møtte her som vara 2. 58 

desember.  59 
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Utdanningskomiteen har hatt flere møter siden sist. I Karl Oskars orientering står det mer om 60 

dette. I desember arrangerte utdanningskomiteen den årlige «Utdanningskonferansen», som 61 

hadde godt oppmøte fra ansatte fra hele universitetet. I den ene bolken deltok jeg i en 62 

panelsamtale om digital læring. 63 

 64 

Senere i desember deltok jeg i innspillingen av podcasten «Hverdagspsyken», siden de ønsket 65 

en episode om hvordan studenter har det under koronapandemien. Denne ble sluppet den 14. 66 

desember 2020.  67 

 68 

Enhet for internrevisjon (EIR) på UiO har laget en rapport om hvordan individuell tilrettelegging 69 

for studenter kan forbedres og styrkes. Karl Oskar og jeg var i møte med EIR og fulgte opp 70 

mye av det som sto i resolusjonen «Studentene krever tilrettelegging» som 71 

Studentparlamentet vedtok i høst. Flere av disse punktene har EIR nå anbefalt UiO å forbedre.  72 

 73 

Anne og jeg har vært i møter med UiO om samarbeidsavtalen mellom Studentparlamentet og 74 

UiO. Den er i boks, slik at alt skal være i orden.  75 

 76 

På nyåret kom det en beskjed fra regjeringen som mange studenter reagerte på. Linnea og jeg 77 

jobbet på et utkast til et leserinnlegg, og skrev det ferdig sammen med fem andre 78 

studentledere. Dette kom på trykk i VG og handlet om den manglende forutsigbarheten 79 

studentene har opplevd gjennom koronapandemien. Vi ønsket å holde studentenes sak aktuell 80 

og kom derfor med et nytt innlegg i Aftenposten en uke senere, signert av ytterligere to 81 

studentledere. Dette innlegget handlet i større grad om studentenes økonomi.  82 

 83 

Vi har jobbet politisk med krisepakke, både med andre studentledere og med Norsk 84 

Studentorganisasjon og Universitets- og høyskolerådet. I skrivende tidspunkt ser det ut til at 85 

dette løses på Stortinget.  86 

 87 

I desember startet vi i redaksjonskomiteen for styringsdokumentene arbeidet med å revidere 88 

alle dokumentene vi skulle gå gjennom. Komiteen har hatt fire møter og resultatet av arbeidet 89 

ligger foran Studentparlamentet i dette møtet. 90 

 91 

Jeg har også vært i møter i søkekomiteen for rektorvalget. Arbeidet i denne komiteen er 92 

foreløpig konfidensielt, men presentasjon av kandidater vil skje 12. februar 2021.  93 

 94 

Leserinnleggene vi fikk på trykk kan leses her: 95 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/41bxwR/25-under-25-seks-studentledere-vi-er-96 

forbanna-asheim 97 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7KVvPo/regjeringen-staar-til-strykkarakter  98 

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/41bxwR/25-under-25-seks-studentledere-vi-er-forbanna-asheim
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/41bxwR/25-under-25-seks-studentledere-vi-er-forbanna-asheim
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7KVvPo/regjeringen-staar-til-strykkarakter
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ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Kommunikasjon  99 

I desember kjørte vi kampanjen “Be om begrunnelse på eksamen”. Vi hadde også denne 100 

kampanjen i fjor med materiale som opprinnelig er fra 2013. Nå har vi pusset den opp med nye 101 

bilder og budskap. Målet med kampanjen er å opplyse studenter om retten til å få begrunnelse 102 

på eksamen. Mange vet ikke at dette er noe man kan be om. I Studentpolitisk plattform står 103 

det: Alle studenter skal automatisk få en individuell, læringsfremmende begrunnelse på 104 

innleverte arbeidskrav og eksamen. Siden dette ikke er etablert praksis i dag vil 105 

Studentparlamentet fortsette å opplyse om retten til begrunnelse. Kampanjen har gått bra og 106 

vi har fått positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet og på melding fra studenter både på 107 

Instagram og Facebook.  108 

 109 

Vi har også brukt mye tid på kampanje om krisepakke for studenter som er permitterte. Vi har 110 

postet to leserinnlegg, to grafiker og delt en del materiale fra andre på sosiale medier. Vi har 111 

lykkes sammen med andre studentdemokratier med å sette saken på dagsorden nasjonalt, og 112 

forhåpentligvis er krisepakken nå innen rekkevidde. Det gikk særlig bra med posten om 113 

studentbudsjett som vi la ut i desember. Den har til sammen blitt sett mer enn 10 000 ganger 114 

på Facebook og Instagram. Etter en stund ble vi kontaktet av AUF som ønsket tillatelse til å 115 

låne ideen og jobbe videre med den. Det sa vi ja til, da det viktigste for oss er at studentene 116 

som er rammet av permitteringer blir hørt. Se Runas orientering for hele saken.  117 

 118 

Vi har delt Velferdstingets kampanje om nye venner til jul. Kampanjen tilbød studenter som 119 

skulle være igjen i Oslo i juleferien å møte fire nye venner å feire jul med. Velferdstinget 120 

opplyser at det fungerte veldig bra, og at det var mange som benyttet seg av tilbudet!  121 

 122 

Internasjonalt  123 

Det viktigste arbeidet i høst har vært å sikre trygge rammer for nye innvekslingsstudenter som 124 

kommer til Norge. Etter forrige SP-møte fikk vi vite at alle som kommer inn til Norge må bo 14 125 

dager på karantenehotell, og at det inkluderer studenter. Vi presiserte for UiO at det var 126 

ønskelig at universitetet skulle dekke denne kostnaden for studenter, særlig siden mange 127 

fakulteter oppga at de ikke kunne tilby digital undervisning om studentene ønsket dette. Vår 128 

mening var at siden studentene var pålagt fra universitetet å komme hit, var det også rimelig 129 

at studentene fikk kostnaden dekket.  UiO har vært enig med oss hele veien. Det tok litt tid å 130 

få ordningen på plass, men alle studenter som tar hele grader eller kommer på utveksling til 131 

UiO får dekket karantenehotell. 132 

 133 

Som nevnt på forrige møte er boliggarantien til SiO ikke operativ våren 2021. Vi presset 134 

ganske mye på universitetet om at de enten måtte finne en alternativ løsning eller anbefale 135 

studentene å avlyse oppholdet i Oslo om man ikke fant en løsning. Det er utrolig vanskelig å 136 

finne bolig på det private markedet til en grei pris for kun 3,5 måneder. UiO og andre 137 

universiteter i Oslo fant sammen frem til en avtale med Thon hotell om en studentboligordning 138 

til ganske rimelig pris som kompensasjon. UiO har også klart å dekke bolig til alle 139 

helgradsstudenter som skal ta hele graden sin i Norge. Hurra!  140 
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Circle U. 141 

Circle U Student Union (CUSU) arbeider fremdeles med vedtekter for studentunionen. Det har 142 

vært en del diskusjoner om voteringsorden og sammensetning av flertall. Dokumentet som 143 

ble lagt frem for parlamentet i høst har gjennomgått en del endringer, og det vil bli lagt frem 144 

på nytt når dokumentet er ferdig behandlet.  145 

 146 

Jeg er blitt oppnevnt til en arbeidspakke som studentrepresentant. Pakken er i hovedsak 147 

veldig styringsorientert. Universitetene jobber med styringsstrukturer, vedtekter for Circle U. 148 

og koordinerer en del andre oppgaver. Det er verdifullt for oss å sitte der, slik at vi kan bygge 149 

CUSU på samme måte og med lik struktur som Circle U.-prosjektet. Arbeidet er så vidt igang. 150 

Utover våren skal det i tillegg oppnevnes en del studenter til mer konkrete prosjekter. 151 

 152 

Valg  153 

Vi begynte så smått og planlegge valget i november. Siden valget kommer tidlig i år, og ligger 154 

så tett opp mot NSOs landsmøte og påskeferien, blir fristene for de politiske listene kortere 155 

enn hva de har vært tidligere. Vi må også ferdigstille planleggingen før påske, derfor er 156 

arbeidet allerede godt igang. Se valgsaker senere i innkallingen for mer utfyllende informasjon.  157 

 

 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Det har siden forrige møte vært juleferie for samtlige av oss. Enda det medfører noe stilletid 158 

på Blindern i visse perioder, har det likevel vært nok å ta tak i.  159 

 160 

Utdanningskomiteen 161 

Slik som tidligere, har Runa og jeg deltatt i møtene i Utdanningskomiteen. Ved denne rundens 162 

møte ble det diskutert saker som arbeidsliv og utdanning og utvikling av ny 163 

utdanningsportefølje. Det bød seg dermed flere naturlige anledninger til å spille inn konkrete 164 

punkter fra studentpolitisk plattform. Eksempler på punkter vi direkte kommuniserte til møtets 165 

deltakere var blant annet: «… å kartlegge veien inn til arbeidslivet tidlig, slik at det tydelig 166 

kommer frem hvilke arbeidslivsmuligheter som finnes for studenten.» og «UiO må etterstrebe 167 

at alle studenter får tilbud om å ta poenggivende praksis i løpet av graden sin» (Studentpolitisk 168 

Plattform, s. 4). 169 

 170 

I tillegg til dette, ble det orientert om at UiO arbeider med å utarbeide posisjonsnotater om 171 

viktige samfunnsutfordringer og hvordan UiO som institusjon kan takle disse. I dette arbeidet 172 

er det både faglige og administrativt ansatte, og studenter. 173 

 174 

Gjennom våre verv i Utdanningskomiteen har Runa og jeg også deltatt på UiO sin årlige 175 

utdanningskonferanse. Der deltok vi i paneldebatt om bruk av digitale hjelpemidler i 176 

undervisningen og holdt innlegg om studenters læringsmiljø. Vi kommenterte også på 177 

studentundersøkelsen gjennomført av UiO for 2020. Dette var også en fin anledning til å spille 178 

inn poenger som er fremhevet i vår vedtatte politiske plattform, der jeg eksempelvis kunne 179 

bemerke at vårt krav om opptak av undervisning er i tråd med hva undersøkelsen viser at 180 

studentene ønsker seg mer av. 181 

 182 
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Læringsmiljø 183 

Vi mottar stadig henvendelser fra studenter vedrørende deres læringsmiljø. Mange av disse 184 

henvendelsene behandles fortløpende, og i kraft av den stadige utviklingen pandemien har 185 

vist, har det gått i en del slike henvendelser siden sist.  186 

 187 

Læringsmiljøutvalget er et naturlig sted der slike henvendelser gjerne løftes dersom vi ser at 188 

det er større trender som danner seg. I høst har bakteppet for disse møtene stort sett dreid 189 

seg om ringvirkningene av korona, og i den siste runden var temaet studentenes psykiske og 190 

fysiske helse gjennom pandemien. Her redegjorde studentombudet for studieåret 2019-2020 191 

og vi fikk en flott innledning av direktør for SiO Helse. Videre ble presentasjonene diskutert 192 

blant utvalgets medlemmer. Jeg presiserte i disse samtalene viktigheten av å holde 193 

universitetet åpent, og at verdien vi nå ser at det har hatt for studentene ytterligere viser at 194 

dette er noe som er nødt til å fortsette. Jeg poengterte også at UiO burde vise mer 195 

oppmerksomhet og tillit til foreninger, og ta i bruk deres ressurser der det lar seg gjøre. 196 

 197 

Jeg sitter i en arbeidsgruppe for utvikling av tjenesten “mine studier”. Jeg kan opplyse om at 198 

eksamensinformasjon trolig bli tilgjengelig i kalenderen der i løpet av kommende semester. 199 

For øyeblikket utfører arbeidsgruppen brukertester og disse har så langt fått gode 200 

tilbakemeldinger. 201 

 202 

Likestilling 203 

Det har siden sist vært avholdt ett møte i Koordineringsgruppen for likestilling, der videre 204 

diskusjon rundt UiO sin kommende handlingsplan for mangfold og likestilling nok en gang var 205 

tema.  206 

 207 

Runa og jeg bidratt i arbeidet med revisjon av UiO sine sentrale retningslinjer for individuell 208 

tilrettelegging. Vi har siden sist levert et siste og avsluttende høringssvar i forbindelse med 209 

det arbeidet, og en endelig rapport fra Enhet for internrevisjon (EIR) ventes innen kort tid.  210 

 211 

Studentmiljø 212 

Det har siden sist ikke vært avholdt noen møter i Studentutvalgenes Lederforum (SULF). Det 213 

er følgelig derfor ikke noe nytt å melde derfra. Det har likevel vært kontakt og kommunikasjon 214 

med studentdemokratiet. 215 

 216 

Jeg har siden sist også hatt kontinuerlig dialog med kjellerpubene og holdt de oppdatert på 217 

status vedrørende korona og UiO. Neste offisielle møte med kjellerpubene finner sted senere 218 

denne måneden, og det vil derfor bli anledning til å komme med nærmere detaljer fra dette 219 

ved neste SP-møte.  220 
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ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Universitetsstyret 221 

8. desember ble siste ordinære universitetsstyremøte for 2020 avholdt. I møtet fikk styret 222 

blant annet to orienteringer om klima- og miljøarbeidet ved UiO, en om klimagassregnskapet 223 

og en om tiltaksplan for kutt i klimagassutslipp. Videre vedtok styret revidert kvalitetssystem 224 

for UiOs utdanning, noe som innebærer tydeligere retningslinjer for vurdering av 225 

utdanningskvaliteten ved UiO. Årsplan for 2021 var også oppe til vedtak, men denne kommer 226 

etter innspill fra styret opp på nytt i neste universitetsstyremøte. Sakspapirer og protokoll fra 227 

møtet finnes her:  228 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/12-08/index.html 229 

 230 

Første universitetsstyremøte i 2021 finner sted 9. februar. 231 

 232 

Miljøansvarlig 233 

Siden sist har det vært to møter i arbeidsgruppa for UiOs klima- og miljøstrategi, og det blir et 234 

nytt møte samme dag som disse papirene sendes ut. Før jul hadde gruppa et møte med 235 

diskusjon av bærekraftsbegrepet, der jeg holdt en innledning om dette temaet. Like etter jul 236 

hadde vi et nytt møte, der det ble besluttet å diskutere både forskning og utdanning i møtet 237 

21. januar. Til dette møte er Jørgen og jeg invitert til å forberede et notat og holde en innledning 238 

om utdanning. 239 

 240 

Før jul fikk UiO en revidert tiltaksplan for reduksjon av klimagassutslipp. I den forbindelse skrev 241 

jeg innspill på vegne av Studentparlamentet, og vi fikk blant annet gjennomslag for et punkt 242 

om å “legge til rette for ordninger for gjenbruk for UiOs studenter”. Innspillene ble utarbeidet 243 

med bakgrunn i studentpolitisk plattform og i samarbeid med resten av AU. Den reviderte 244 

tiltaksplanen ble presentert i universitetsstyremøte 8. desember, og kan leses her: 245 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/12-08/i-sak-4-revidert-246 

tiltaksplan-for-a-redusere-uios-klimafotavtrykk.pdf. Planen vil bli revidert på nytt når den 247 

helhetlige klima- og miljøstrategien er vedtatt, og vi vil ta med oss innspillene våre i det videre 248 

arbeidet med strategien. 249 

 250 

Før jul var jeg involvert i arbeidet med UiOs mobilitetsplan, gjennom å delta i arbeidsgruppa 251 

ledet av UiOs miljøsjef. Hittil har jeg først og fremst vært med på å utarbeide en 252 

interesseanalyse for prosjektet, der jeg spesielt har kommet med innspill om studentenes 253 

interesser og kommunikasjon til studenter. Etter at miljøsjefen gikk av mot slutten av året, har 254 

det vært litt åpent hvordan arbeidet videre vil foregå. Nå er det utnevnt en ny prosjektleder, 255 

og jeg skal ha et møte med ham der jeg får vite mer.  256 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/12-08/index.html
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/12-08/i-sak-4-revidert-tiltaksplan-for-a-redusere-uios-klimafotavtrykk.pdf
https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/12-08/i-sak-4-revidert-tiltaksplan-for-a-redusere-uios-klimafotavtrykk.pdf
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ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Universitetsstyret 257 

Se Benediktes orientering. 258 

 259 

Velferdstinget 260 

Siden forrige orientering har det vært to møter i Velferdstinget, 16. november og 7. desember. 261 

Jeg avholdt formøte for UiO-delegasjonen i forkant av begge møtene. Velferdstingsmøtet 16. 262 

november gjennomførte debatt om nye varslingsrutiner for Velferdstinget. Høstvalgmøtet den 263 

7. desember vedtok de nye varslingsrutinene, og gjennomførte en rekke valg, blant annet til 264 

Hovedstyret i SiO. Høstvalgmøtet vedtok også en resolusjon om internasjonale studenter. 265 

 266 

Neste møte i Velferdstinget er Vårseminaret 6.-7. februar.  267 

 268 

Nettverk for fakultets- og instituttstyrerepresentanter (FUS) 269 

FUS skal være et fora der studentrepresentanter kan diskutere saker som angår studentene 270 

og eventuelle utfordringer knyttet til styrearbeid. Hensikten er å gi studentrepresentantene et 271 

verktøy som gjør dem bedre rustet til å gjøre en god jobb i sine styrer. 272 

 273 

FUS har ikke hatt møter siden forrige SP-møte. Det vil bli innkalt til og avholdt nytt møte i FUS 274 

i løpet av februar. 275 

 276 

Diverse 277 

Jeg har skrevet på et høringsinnspill til St. Meld. 7 (2020-2021) - En verden av muligheter, 278 

sammen med Linnea. Stortingsmeldingen omhandler økt internasjonal studentmobilitet og 279 

presenterer tiltak for å stimulere til økt utveksling. I dette høringsinnspillet fokuserte vi på 280 

studentøkonomi og studentboliger. For studentøkonomiens del var vi opptatt av å påpeke at 281 

å øke utvekslingsgraden nødvendigvis vil kreve at studentene får en trygg og forutsigbar 282 

økonomisk situasjon gjennom økt studiestøtte, slik at behov for ekstrainntekt ved siden av 283 

studiestøtte ikke blir en begrensning. På bolig problematiserte vi i høringsinnspillet hva økt 284 

utveksling vil bety for boliger til internasjonale studenter. 285 

 286 

Jeg har deltatt på et webinar i regi av LINK, «Snakk Om», som avholdes cirka månedlig. Her 287 

innledet jeg om studentenes opplevelser med digital undervisning i koronatiden. 288 

 289 

Jeg har deltatt på et par møter i Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU), 290 

som arbeider med implementering og bruk av digitale hjelpemidler i utdanninga, siden sist. 291 

 292 

Jeg har møtt i arbeidsgruppa for UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi. Se Benediktes 293 

orientering.  294 
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SAKSNUMMER: 105/20-21 

SAKSTITTEL: Studentvalget 2021 – aktiviteter og gjennomføring 

SAKSANSVARLIG: Linnea Alexandra Barberini 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

STUDENTVALGET 2021 – AKTIVITETER OG GJENNOMFØRING 

Bakgrunn for saken: 295 

8.-14. april 2021 avholder Studentparlamentet studentvalg. Årets studentvalg blir i likhet med 296 

det forrige ganske annerledes enn tidligere år. På grunn av koronapandemien er det begrenset 297 

hvilke muligheter vi har for aktivitet. I 2020 var valget heldigitalt. Norge stengte ned 12. mars, 298 

og bare få uker senere ble det avholdt valg. Daværende AU hev seg rundt og planla i løpet av 299 

to uker valget helt på nytt. I år tar vi med oss mange erfaringer fra fjorårets valg, blant annet 300 

når det kommer til digitale løsninger og hvordan man kan nå studenter på nett. 301 

 302 

Faktagrunnlag: 303 

Studentvalget varer i en uke, hvorav to av dagene er lørdag og søndag. Vanligvis står 304 

Studentparlamentet og listene på stand på campus. Det deles ut vafler, flyers og annet 305 

promoteringsmateriale til studenter. Det avholdes vanligvis en til tre debatter i løpet av 306 

valguka. Valget avsluttes kl. 14.00 den siste dagen i valget, med påfølgende valgvake og 307 

annonsering av valgresultat. 308 

 309 

Vurderinger: 310 

På grunn av koronapandemien planlegger Arbeidsutvalget for et scenario hvor samfunnet er 311 

halvveis åpent. Det legges også en plan B for om samfunnet er helt stengt. Arbeidsutvalget 312 

foreslår at valgåpningen holdes digitalt i form av en videohilsen fra leder, og eventuelt rektor. 313 

Dette fungerte godt i fjor.  Dersom samfunnet skulle åpne opp mer enn ventet, kan vi gå tilbake 314 

til ordinær standvirksomhet på campus. 315 

  316 

Aktiviteter: 317 

Arbeidsutvalget foreslår to dager med listedrevet aktivitet. Det vil si aktivitet som planlegges 318 

av listene. Format og innhold bestemmer listene selv. Tanken er at valgutvalget som foreslås 319 

oppnevnt i sak 106/20-21 skal arbeide med dette.  320 

  321 

Panelsamtale og debatt: 322 

Arbeidsutvalget ønsker å avholde et kveldsarrangement som har noe begrenset publikum, og 323 

streames digitalt. Det er ønskelig å åpne kvelden med en panelsamtale, der relevante og 324 

kjente personer fra politikken og utdanningssektoren utgjør deltakerlisten. Det kan også være 325 

en god idé å invitere en konferansier som trekker folk. Det er også mulig med digitale 326 

pauseinnslag eller lignende. Om samfunnet skulle stenge helt er det fremdeles mulig å kjøre 327 

opplegget uten publikum og kun streame. Om samfunnet skulle åpne mer enn ventet, kan vi 328 

ekspandere opplegget. 329 

  330 

Sosiale medier: 331 

Arbeidsutvalget tilbyr listene en So-Me-pakke bestående av infografikker og annet 332 

promoteringsmateriell slik som i valget 2020. AU stiller seg også til disposisjon for lister som 333 
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ønsker hjelp med å lage grafisk materiale til valget. Informasjon om tilbudet vil bli sendt til 334 

listelederne etter fristen for å registrere liste den 15. februar. 335 

 336 

MOMENTER TIL DISKUSJON:  337 

 Hvilke utfordringer har vi som organisasjon knyttet til studentvalget 2021? 338 

 Forslag og innspill til aktiviteter arrangert av Arbeidsutvalget 339 

 Forslag til listedrevet aktivitet 340 

 Kan vi gjøre noe nytt?   341 
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SAKSNUMMER: 106/20-21 

SAKSTITTEL: Oppretting av valgutvalg 

SAKSANSVARLIG: Linnea Alexandra Barberini 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

OPPRETTING AV VALGUTVALG 

Bakgrunn for saken: 342 

Studentparlamentet avholder studentvalg hver vår, og i år avholdes valget 8.-14. april. 343 

Arbeidsutvalget (AU) startet planleggingen av valget i november. På grunn av 344 

koronapandemien må valget planlegges annerledes i år. I tillegg har AU fått tilbakemeldinger 345 

fra parlamentet om at listene ønsker å være mer delaktige i planleggingsprosessen. AU ønsker 346 

derfor å opprette et midlertidig valgutvalg bestående av listerepresentanter, 347 

studentutvalgene og eksterne samarbeidspartnere. 348 

 349 

Faktagrunnlag: 350 

Valgutvalget vil være en ny prøveordning, og er et forsøk på å gi listene mer definisjonsmakt 351 

over valguka. Med eksterne samarbeidspartnere mener vi i denne sammenheng foreninger og 352 

andre på UiO som ønsker å hjelpe til med studentvalget. Valgutvalget skal sørge for god dialog 353 

mellom de ulike gruppene som er involvert i studentvalget. Utvalget skal ikke utføre samme 354 

oppgaver som valgstyret, eller legge seg bort i valgstyrets arbeid. 355 

 356 

Vurderinger: 357 

AU ser det som hensiktsmessig å opprette et utvalg som gjør det mulig for listene og 358 

studentutvalgene å være med på planlegging av valget i større grad enn tidligere år. Tidligere 359 

har man sett at ideer og innspill fra listemedlemmer kommer for sent til at AU kan ta innspill til 360 

etterretning. Målet er å øke dialogen og samarbeidet mellom listene og AU.  361 

 362 

Studentutvalgsrepresentantene bør være representert for å kunne gi gode innspill på vegne 363 

av studentutvalgene. AU ønsker å styrke dialogen mellom Studentparlamentet og 364 

studentutvalgene når det kommer til studentvalg.   365 

 366 

Arbeidsutvalget foreslår at listene oppnevner en person fra hver liste til å være med i 367 

valgutvalget.  Det kan være lurt å oppnevne noen andre enn listeleder, siden det er mye arbeid 368 

for listeleder med valget allerede. Om listeleder likevel ønsker å være med, er det selvfølgelig 369 

ikke noe problem. Studentutvalgsrepresentantene bes velge én person blant seg. 370 

Representanten er ansvarlig for dialogen mellom SPSU og valgutvalget. AU kontakter 371 

relevante samarbeidspartnere i samråd med utvalget. I tillegg foreslås det at leder av 372 

Studentparlamentets promoteringskomité møter i utvalget for å sikre dialog mellom 373 

promoteringskomiteen og valgutvalget. 374 

 375 

Forslag til sammensetning og mandat for valgutvalget:  376 

I valgutvalget møter følgende med tale-, forslags- og stemmerett:  377 

 En representant fra hver liste 378 

 En representant fra SPSU  379 
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I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:  380 

 Valgansvarlig i AU 381 

 Leder av promoteringskomiteen 382 

 Eksterne samarbeidspartnere 383 

 Øvrige medlemmer av AU og administrasjonen 384 

 Kontrollkomiteen 385 

 386 

Utvalgets oppgaver:  387 

 Være et rådgivende organ 388 

 Være bindeledd mellom listene, studentutvalgene og AU i planleggingsprosessen frem 389 

mot valget 390 

 Komme med innspill til ønsket aktivitet under valget 391 

 Planlegge felles listeaktivitet i valguka 392 

 Planlegge og gjennomføre aktiviteter 393 

 Samarbeide med promoteringskomiteen  394 

 395 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  396 

Studentparlamentet oppretter et valgutvalg, og vedtar sammensetning og mandat for 397 

valgutvalget. Listene er ansvarlige for å finne og melde inn en representant til valgansvarlig 398 

Linnea Alexandra Barberini på mail linnea.barberini@sp.uio.no innen torsdag 04.02.21.  399 
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SAKSNUMMER: 107/20-21 

SAKSTITTEL: Endringsforslag til styringsdokumenter 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

ENDRINGSFORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENTER 

Bakgrunn for saken: 400 

Organiseringen av Studentparlamentet er bestemt av en rekke styringsdokumenter som 401 

sammen utgjør Studentparlamentets regelsamling. Gjeldende regelsamling kan dere lese her: 402 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/ 403 

 404 

Regelsamlingen består av følgende styringsdokumenter, i følgende hierarkiske rekkefølge: 405 

 Vedtekter for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 406 

 Økonomisk reglement for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 407 

 Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO 408 

 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 409 

 Arbeidsbeskrivelse for Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg 410 

 Utfyllende reglement for elektronisk vedtak for Studentparlamentet ved Universitetet i 411 

Oslo 412 

 413 

I tillegg kan det fremmes endringsforslag til Reglement for tildeling og fordeling av 414 

fraksjonsstøtte og aktivitetsmidler. Det finner dere her:  415 

https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/ 416 

 417 

På SP-møte 4 den 19. november 2020 ble det nedsatt en midlertidig redaksjonskomité for 418 

styringsdokumenter. Komiteen fikk et mandat som lyder som følger: 419 

 420 

Redaksjonskomiteen skal gjennomgå Studentparlamentet ved UiOs styringsdokumenter. 421 

Komiteen skal sørge for en god helhet ved å se om språket og oppbyggingen i 422 

styringsdokumentene kan forenkles og finne mulige motstridende eller inkonsekvente regler. 423 

Redaksjonskomiteen leverer forslag til endringer i styringsdokumentene som enten vedtas 424 

eller avvises av Studentparlamentet når styringsdokumentene skal behandles på SP-møte nr. 425 

6. Redaksjonskomiteen kan ikke foreslå endringer i meningsinnhold.  426 

 427 

Redaksjonskomiteens mandat gjelder fra og med vedtak 19. november til og med 428 

behandlingen av styringsdokumentene. 429 

 430 

Redaksjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer: Julianne Sørflaten Grovehagen, 431 

Knut André Sande, Pietro Lapolla, Sigurd Fladby, Dorthea Enger og Runa Kristine Fiske. 432 

 433 

Faktagrunnlag: 434 

Endringsforslag til samtlige dokumenter i regelsamlingen må fremsettes skriftlig i et 435 

Studentparlamentsmøte, og forslagene realitetsbehandles i neste ordinære 436 

Studentparlamentsmøte. Det betyr at endringsforslag til styringsdokumentene må fremmes 437 

https://www.studentparlamentet.uio.no/V%C3%A5r%20politikk/regelsamling/
https://www.studentparlamentet.uio.no/ressurser/fraksjonsst%C3%B8tte/
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og debatteres på dette møtet, og at disse endringsforslagene danner grunnlag for saken om 438 

styringsdokumenter som skal vedtas i neste møte.  439 

 440 

Kontrollkomitéen (KK) innstiller i forkant av neste SP-møte på endringsforslagene. 441 

Innstillingen skal lyde på «kan vedtas», «bør ikke vedtas», eller for følgeendringer «bør 442 

vedtas». Endringsforslag til samtlige dokumenter i regelsamlingen kan vedtas med 2/3 flertall 443 

av de tilstedeværende valgte representantene. 444 

 445 

Vurderinger: 446 

Da det ikke er Arbeidsutvalget som innstiller på endringsforslagene til SPs 447 

styringsdokumenter, ser vi det som hensiktsmessig at Arbeidsutvalgets endringsforslag 448 

legges frem som ordinære endringsforslag. I tillegg til endringsforslag foreslår 449 

Arbeidsutvalget å gi Studentparlamentets administrasjon og kontrollkomiteen redaksjonell 450 

fullmakt. Vi mener dette sikrer en nøytral redaksjonell behandling i etterkant av møtet. 451 

Endringsforslagene som Arbeidsutvalget fremmer vil gjøres tilgjengelig i forslagsskjemaet 452 

senest mandag 25. januar 2020. Endringsforslagene til redaksjonskomiteen kan lese her 453 

sammen andre innkomne endringsforslag:  454 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiP8RL14RWMopKKCcrVyLlx6Kx4wMcPao0Pn455 

HKrLBws/edit?usp=sharing   456 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiP8RL14RWMopKKCcrVyLlx6Kx4wMcPao0PnHKrLBws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RiP8RL14RWMopKKCcrVyLlx6Kx4wMcPao0PnHKrLBws/edit?usp=sharing
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SAKSNUMMER: 108/20-21 

SAKSTITTEL: Ny behandling av resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER 

Bakgrunn for saken: 457 

I SP-møte nr. 3 den 15. oktober 2020 ba Studentparlamentet om ny behandling av i alt 12 458 

resolusjoner som ellers ville blitt foreldet. I SP-møte nr. 4 den 19. november 2020 ble fem av 459 

disse resolusjonene behandlet på nytt. Dermed står det igjen sju resolusjoner som skal opp til 460 

ny behandling. 461 

 462 

Faktagrunnlag: 463 

I vedtektenes § 14-3 Foreldelse står det blant annet følgende om foreldelse av politiske 464 

dokumenter, deriblant resolusjoner: Om Studentparlamentet ikke ber om ny behandling av det 465 

aktuelle dokumentet før foreldelsesfristen, og Studentparlamentet har blitt orientert om 466 

foreldelsen, er dokumentet ikke lenger gyldig. 467 

 468 

Vurderinger: 469 

Arbeidsutvalget har vurdert at resolusjonene som skal opp til behandling av tidshensyn bør 470 

spres over flere møter. Videre har vi vurdert at resolusjonene skal behandles i kronologisk 471 

rekkefølge, der vi begynner med de eldste først. De resolusjonene som kommer opp til 472 

behandling i dette møtet, følger kronologisk etter de fem som ble behandlet i SP-møte 4. 473 

 474 

Noe av hensikten med å ta opp resolusjonene til ny behandling – gitt at de vedtas av 475 

parlamentet på nytt – er å oppdatere dem så politikken vi eventuelt har på området skal være 476 

relevant for samtiden. Parlamentet står selvsagt også helt fritt til å vedta resolusjonen som 477 

den foreligger uten endringer, eller å avvise resolusjonen. 478 

 479 

Arbeidsutvalget opplever ikke at det ligger i vårt mandat å gjøre endringer på resolusjonene 480 

før de legges fram for parlamentet. Derfor legges resolusjonene fram til ny behandling i den 481 

formen de opprinnelig ble vedtatt. Arbeidsutvalget fremmer endringsforslag til resolusjonene 482 

der vi opplever at noe kan endres for at resolusjonen skal være oppdatert, men uten å endre 483 

meningsinnholdet. Et eksempel fra resolusjonene som skal behandles i dette møtet finnes i 484 

“Etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og etikkutvalg ved UiO”, der det er 485 

oppgitt et tall på bedriftssamarbeid som stammer fra en oversikt fra 2016. 486 

 487 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  488 

Etablert praksis om at forslag til vedtak lyder «resolusjonen vedtas i sin helhet» legges til 489 

grunn for behandling av de følgende resolusjonene.   490 



 
 

Side 18 av 22 
 

ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 05/20-21 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 1 

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET OG ETIKKUTVALG PÅ 491 

UIO 492 

Universitetet i Oslo samarbeider i dag med en lang rekke bedrifter (ca. 4261). 493 

  494 

Det finnes ingen oversikt over hvilke etiske vurderinger som er gjort i forbindelse med 495 

inngåelsen av disse samarbeidene, men siden UiO mangler etiske retningslinjer for 496 

inngåelse av slike samarbeid, er det grunn til å tro at slike vurderinger bare i liten grad er 497 

gjennomført. 498 

  499 

Det finnes heller ingen oversikt over bedrifter som eventuelt er blitt avvist på grunn av 500 

etiske vurderinger. 501 

  502 

Studentparlamentet ved UiO er svært positiv til samarbeid med næringslivet, og mener at 503 

slikt samarbeid er til det beste for både bedriftene og universitetet. 504 

 505 

Samtidig mener vi at slike samarbeid ikke må gå på bekostning av UiOs etiske verdier, som 506 

blant annet solidaritet, samfunnsansvar og bærekraft. For å sikre at samarbeid holder høy 507 

etisk standard, er det nødvendig med etiske retningslinjer som slår fast hvilke etiske 508 

vurderinger som må gjøres før eventuelt samarbeid med bedrifter og næringsliv. 509 

  510 

UiO har bør også opprette et sentralt etikkutvalg. Etikkutvalget skal organisatorisk være 511 

direkte underlagt Universitetsstyret. Etikkutvalget skal utforme etiske retningslinjer, og 512 

evaluere UiOs drift og etiske tvilstilfeller. Etikkutvalget bør, i tillegg til de gruppene som har 513 

lovfestet rett til representasjon i råd og utvalg, bestå av vitenskapelig ansatte fra UiO 514 

innenfor etikk. 515 

  516 

Forslag til vedtak 517 

 Studentparlamentet ved UiO krever at Universitetet i Oslo snarest utarbeider etiske 518 

retningslinjer for samarbeid mellom bedrifter og UiO. 519 

 Studentparlamentet krever at UiO oppretter et etikkutvalg direkte underlagt 520 

Universitetsstyret ved UiO. Etikkutvalget skal utarbeide etiske retningslinjer og 521 

evaluere etiske problemstillinger knyttet til UiOs drift. 522 

  523 

1. http://khrono.no/2016/11/naeringsliv-uio  524 

 525 

FORSLAG TIL VEDTAK:  526 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  527 

http://khrono.no/2016/11/naeringsliv-uio
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NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 2 

JA TIL BEDRE BELYSNING 528 

Veien fra Blindern, ned Fysikkbakken og til Chateau Neuf er mye brukt av studenter. Dessverre 529 

er det slik i dag at denne veien er altfor dårlig belyst. Deler av strekningen er det verken gatelys 530 

eller annen type belysning. Vi ønsker at studenter skal kunne gå dit de skal, men da må det 531 

legges til rette for at gange faktisk er et behagelig og fornuftig alternativ, som føles trygt. God 532 

belysning på mye brukte veier burde være et minimum av tilrettelegging. Studentparlamentet 533 

krever derfor bedre belysning i Fysikkbakken. 534 

  535 

Vedtak: 536 

Studentparlamentet krever bedre belysning på veien fra nedre Blindern, ned Fysikkbakken og 537 

gangveien videre til Chateau. 538 

 539 

FORSLAG TIL VEDTAK:  540 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 541 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 3 

JA TIL KNAGGER 542 

Å ha knagger på toalettene er et lite og enkelt tiltak som fører til en bedre og triveligere 543 

hverdag for studenter på UiO. I dag er det slik at noen toaletter har knagger, mens andre ikke 544 

har det. Der hvor det ikke er knagger, fører dette til at studenter og andre brukere må legge 545 

fra seg sekker og jakker på gulvet, noe som er svært uhygienisk. 546 

Vi ønsker likhet og en mulighet til å henge fra seg jakke og sekk uansett hvilket bygg man er 547 

på. Derfor ønsker vi knagger også på de toalettene hvor det i dag ikke er. 548 

  549 

Vedtak: 550 

Studentparlamentet krever knagger på alle toaletter på UiO. 551 

 552 

FORSLAG TIL VEDTAK:  553 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 554 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 4 

NEI TIL KRAV OM PROFESSORKOMPETANSE  555 

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok i sitt styremøte 18. oktober å innføre krav 556 

om professorkompetanse for å stille til valg som rektor ved UiO. 557 

Studentparlamentet ved UiO stiller seg sterkt kritisk til et slikt krav. 558 

  559 

Kravet er problematisk fordi det stenger ute store grupper ved universitetet: Studenter, 560 

universitetslektorer, yngre forskere og teknisk-administrativt ansatte. Dette er grupper hvor 561 

det finnes gode ledere og gode rektorkandidater. 562 

 563 

Vi ønsker den beste lederen for UiO, ikke bare den beste professoren.  564 
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Å sette kompetansekrav til et åpent valg bryter med det grunnleggende demokratiske 565 

prinsippet om at de som har stemmerett også skal kunne stille til valg. Dette prinsippet er 566 

vesentlig i å sikre at valg har legitimitet og forankring i organisasjonen, og ved sitt vedtak har 567 

universitetsstyret svekket rektorvalgets legitimitet og forankring. 568 

  569 

Studentparlamentet mener at vedtaket fra universitetsstyret ikke er i tråd med UiOs lange og 570 

stolte demokratiske tradisjoner. Det bidrar tvert imot til å bygge ned universitetsdemokratiet, 571 

og Studentparlamentet tar avstand fra Universitetsstyrets beslutning. 572 

  573 

Studentparlamentet ved UiO krever at universitetsstyret åpner for at alle ved UiO kan stille 574 

til valg som rektor. 575 

 576 

FORSLAG TIL VEDTAK:  577 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  578 
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RESOLUSJONER 

 579 

RESOLUSJON 1 580 

Fremmet av: Simon Ormestad Eid 581 

 582 

MARKEDSHAGE TIL STUDENTENE, ET STEG VIDERE FOR UIOS GRØNNE STRATEGI  583 

For å styrke UiOs omstilling på vei til å bli en bærekraftig institusjon må arealer som i dag 584 

benyttes til gressplen kunne anvendes av studentene for å dyrke mat og øke biodiversiteten 585 

på området. Initiativ ved å bruke taket på Nils Henrik Abels hus til markedshage har hatt 586 

suksess, denne utviklingen må styrkes ved å gi tilgang til flere og større arealer slik at alle 587 

som ønsker har mulighet til å delta. For at studentene skal kunne gjennomføre dette må 588 

gressplenarealet nord-vest for Sophus Bugges hus kunne anvendes til nevnte formål.  589 

 590 

Studentparlamentet vil at UiO skal sørge for følgende 591 

 Gressplenen nord-vest for Sophus Bugges hus må gjøres tilgjengelig for studentene slik 592 

at det kan etableres en markedshage for matproduksjon med tilhørende eng for å øke 593 

biodiversiteten på universitetets areal.  594 

 
Arealet som er merket blir foreslått endret til markedshage som disponeres av studentene 595 

 596 

FORSLAG TIL VEDTAK:  597 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  598 

Areal foreslått som markedshage 

 

Sophus Bugges hus 
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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) 


