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ENDELIG INNKALLING TIL SP-MØTE NR. 07/20-21 

OSLO, 16.03.21 

TIL: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo 

FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg  

 

ENDELIG INNKALLING TIL MØTE NR. 07/20-21 I 

STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 

 

TID:  Tirsdag 23.03.21 kl. 17.00-21.00 

STED: Zoom (Meeting ID: 667 2827 3940 Passcode: 358151) 

 

TID SAKSNUMMER SAKSTITTEL SAKSTYPE 

    

Kl. 17.00 124/20-21 Valg av møteledelse og protokollører Vedtakssak 

 125/20-21 Godkjenning av innkalling Vedtakssak 

 126/20-21 Godkjenning av dagsorden Vedtakssak 

 127/20-21 Godkjenning av protokoll Vedtakssak 

 128/20-21 Godkjenning av valgprotokoller Vedtakssak 

 129/20-21 Ettergodkjenning av oppnevninger Vedtakssak 

Kl. 17.05 130/20-21 Orienteringer Orienteringssak 

    

Kl. 17.15 131/20-21 UiOs klima- og miljøstrategi og 

mobilitetsplan 

Diskusjonssak 

Kl. 18.00 132/20-21 Organisasjonskultur Vedtakssak 

Kl. 18.45  Pause  

Kl. 19.00 133/20-21 Forlengelse av prosjektstilling i SP for 

Circle U.-samarbeidet 

Vedtakssak 

Kl. 19.45 134/20-21 Ny behandling av resolusjoner Vedtakssak 

Kl. 20.30 135/20-21 Resolusjoner Vedtakssak 

    

  Eventuelt  

  Møtekritikk  

 

 

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

16.03.21 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 

 

124/20-21 VALG AV MØTELEDELSE OG PROTOKOLLØRER 

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

Miriam Holthe Byjou som protokollører. 2 

 

125/20-21 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 

126/20-21 GODKJENNING AV DAGSORDEN 

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

 

127/20-21 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

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

moeter/2020-21/Protokoller/ 6 

 

128/20-21 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 

 

129/20-21  ETTERGODKJENNING AV OPPNEVNINGER 

Mellom SP-møte nr. 6 og 7 har det blitt gjort følgende oppnevninger av Arbeidsutvalget. 10 

 11 

VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS: 12 

Representant: Rifat Naim (GjL) (08.03.21) 13 

Vara: Maika Marie Godal Dam (VA) (18.02.21) 14 

Vara: Kaia Sølverød (GjL) (18.02.21) 15 

Vara: Christine Kaalsaas (GjL) (08.03.21) 16 

Vara: Adrian Bolstad (GjL) (08.03.21) 17 

 18 

FREDERIKKE-PROSJEKTET:  19 

Representant: Eva Strømme Moshuus (08.03.21) 20 

Representant: Linnea Alexandra Barberini (08.03.21)  21 

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: 130/20-21 

SAKSTITTEL: Orienteringer  

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Orienteringssak 

 

ORIENTERINGER 

 

ARBEIDSUTVALGETS ORIENTERING, VED LEDER 

Store deler av tiden siden forrige møte har gått med til å forberede studentvalget. Det er mye 22 

som skal på plass, men vi tror vi er i god rute. Årets valg blir annerledes, men vi tror vi skal 23 

klare å gjennomføre på en god måte, tross omstendighetene. Mer om detaljene i 24 

valgplanleggingen er i Linneas orientering. 25 

 26 

Vi har jobbet med å få på plass et samarbeid med UiO, både i forbindelse med valget og 27 

kommunikasjon på et mer overordnet plan. 28 

 29 

I forlengelse av universitetsstyrets vedtak om å få på plass felles retningslinjer for 30 

studentdemokratiet på UiO, har vi tatt opp oppfølgingen av dette vedtaket med rektoratet og 31 

vi kommer til å være involvert i prosessen videre. 32 

 

ORIENTERING FRA LEDER, RUNA KRISTINE FISKE 

Det er kort tid siden forrige møte, men det har likevel skjedd en del. Jeg har deltatt på et møte 33 

i regi av Kunnskapsdepartementet om desentralisering av utdanninger. Dette var et 34 

innspillsmøte, hvor prorektor ved UiO snakket om UiOs syn på dette. 35 

 36 

NSOs landsmøte nærmer seg, og jeg har jobbet litt med organisering og sørget for at 37 

påmelding av alle våre delegater er i orden. 38 

 39 

På lederplass i Univeritas ble studentpolitikerne etterlyst i kampen for å få åpnet lesesalene. 40 

Sammen med tre andre studentledere i Oslo svarte vi på dette, ettersom det er noe vi har 41 

jobbet svært mye med. Sammen med mange studenter, rektorer og andre, så har vi bidratt til 42 

at det kunne skje. Link til vårt svar ligger nederst i min orientering.  43 

 44 

Det har vært to innspillsmøter i Oslo Science City (OSC). I det første var studentledere fra alle 45 

nivåer på UiO og flere studentforeninger, samt Velferdstinget med flere, invitert til å snakke 46 

om hva man vil at Oslo Science City skal være. I det andre var møtet med blant annet 47 

representanter fra fakultetene, studentforeninger, Insj, forskningsmiljøer og andre, hvor vi 48 

også diskuterte hvordan Oslo Science City kan være relevant i utdanningene. Et viktig innspill 49 

som flere kom med, var nettopp at Oslo Science City kan bidra til å koble studenter og 50 

forskningsmiljøer, slik at man kan få mer nærhet til forskning og arbeidsliv inn i utdanningene. 51 

Dette ligger antakelig litt frem i tid, men det er et innspill OSC tok med seg. 52 

 53 

Studenthovedstaden består av studentledere fra Velferdstingets medlemsorganisasjoner, og 54 

har møte torsdag 18. mars. Jeg kan orientere om dette i SP-møtet. 55 
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For arbeid i utdanningskomiteen, se Karl Oskars orientering. 56 

 57 

Her er linker til noen medieoppslag siden sist: 58 

https://www.klartale.no/norge/vi-har-ofret-mye-1.1837622?paywall=true  59 

https://universitas.no/sak/67924/lesesalen-apner-ikke-av-seg-selv/ 60 

 

ORIENTERING FRA NESTLEDER OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG, LINNEA ALEXANDRA 

BARBERINI 

Kommunikasjon  61 

Det er ikke så lenge siden siste orientering, så denne blir kort. Jeg reviderer 62 

kommunikasjonsplanene våre, men mesteparten av tiden går med til valgforberedelser. 63 

 64 

Valg 65 

Valgforberedelsene ruller og går. Det er planlagt debatt med panelsamtale på Chateau Neuf. 66 

Innspillingen går av stabelen neste uke. AU har laget bannere til campus, grafisk materiell, 67 

planlagt valgbilag til Universitas, tatt bilder av representanter og gjort andre nødvendige 68 

forberedelser til valget. 69 

 70 

Internasjonalt  71 

Terms of references for Circle U Student Union (CUSU) er endelig signert av alle de sju 72 

partene. Videre blir dokumentet sendt til EU-kommisjonen sammen med dokumentene fra 73 

Circle U. CUSU har valgt to personer til Circle U General Assembly. Henry Maes fra Louvain i 74 

Belgia og jeg ble valgt. Videre har CUSU begynt på en sosiale medier-strategi. Vi må også 75 

finne ut av finansiering, og hvordan organisasjonsstrukturen skal bygges videre. Hvordan 76 

dette skal se ut vet jeg ikke enda og jeg ser frem til spennende debatter vedrørende dette på 77 

de neste møtene.  78 

 79 

Circle U. har valgt Svein Stølen fra UiO til president. De er nå i ferd med å sette opp en 80 

fullstendig ledelsesstruktur. Det er syv arbeidspakker i prosjekter, og det er oppnevnt 81 

studenttillitsvalgte i alle pakkene. Jeg sitter som studentrepresentant i styrings- og 82 

samarbeidsgruppa (arbeidspakke 1). Det vil bli oppnevnt flere studentrepresentanter fra UiO 83 

etterhvert. Disse vil oppnevnes på samme måte som andre verv AU oppnevner.  84 

 

ORIENTERING FRA STUDIE- OG LÆRINGSMILJØANSVARLIG, KARL OSKAR LIE BJERKE 

Generelt 85 

Siden forrige møte i Studentparlamentet har det for min del vært noe færre møter enn vanlig. 86 

Dette skyldes at det ikke har vært avholdt møter i tre av mine største verv: nemlig 87 

utdanningskomiteen (UK), læringsmiljøutvalget (LMU) og koordineringsgruppen for likestilling. 88 

Det er derfor lite nytt å orientere om på denne fronten. Kommende møter i disse vervene finner 89 

sted henholdsvis 16.03.21 (UK), 21.04.21 (LMU) og 20.04.21 (likestilling). 90 

 91 

Ettersom studentvalget nærmer seg med stormskritt, har jeg brukt mye av den ledige tiden til 92 

å arbeide med valgforberedelser og liknende. Dette gjelder blant annet grafisk arbeid knyttet 93 

til poster som skal ut i sosiale medier, så vel som plakater og bannere som skal trykkes. I tillegg 94 

til dette har jeg bistått Linnea i arbeidet med kommunikasjon rundt valget.  95 

https://www.klartale.no/norge/vi-har-ofret-mye-1.1837622?paywall=true
https://universitas.no/sak/67924/lesesalen-apner-ikke-av-seg-selv/
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Læringsmiljø og studentmiljø 96 

Det har siden sist vært avholdt ett møte i Studentutvalgenes lederforum (SULF). Der fikk de 97 

ulike studentutvalgene anledning til å orientere om aktuelle saker på det enkelte fakultet. I 98 

anledning studentvalget 2021 opplyste jeg om relevant informasjon og det ble der gjort en 99 

avtale om aktuelle bidrag fra studentutvalgene under promotering av valget. Nærmere 100 

informasjon om dette gis til studentutvalgene under kommende møte 17.03.21. 101 

 102 

Jeg har vært i jevnlig kontakt med studentkulturen på universitetet og håndtert henvendelser 103 

der de har dukket opp. Mange av disse har berørt problemer som har dukket opp i kjølvannet 104 

av de siste koronarestriksjonene. Særlig kjellerpubene ved universitetet er berørt av disse 105 

innstrammingene, og det jobbes med å kartlegge veien videre når universitetet igjen tar sikte 106 

på å åpne opp. 107 

 108 

På bakgrunn av samtaler og rapporter fra ulike hold rundt om på universitetet slik referert til 109 

over, vil jeg forsøksvis fremover søke løsninger gjennom universitetets kollegiale fora for å 110 

bistå foreningslivet og frivilligheten ved universitetet. Disse er begge viktige deler av 111 

studenthverdagen, som gjennom de siste tolv månedene har lidd store tap på grunn av de 112 

strenge restriksjonene. Her er det viktig at universitetet og fakultetene tar en aktiv rolle. 113 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, BENEDIKTE MARIE ESPELAND 

Universitetsstyret 114 

Universitetsstyret hadde møte 9. mars. I møtet ble Svein Stølen gjenvalgt til fire nye år som 115 

rektor ved UiO. Da det kun var et rektor-team som stilte, ble valget avgjort gjennom en 116 

avstemning i universitetsstyret. Styret vedtok også en strategi for anskaffelser ved UiO, 117 

diskuterte UiOs eiendomsvirksomhet og fikk orienteringer blant annet om 118 

Livsvitenskapsbygget. Saksliste og protokoll fra møtet kan leses her: 119 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/03-09/index.html 120 

 121 

Jørgen og jeg har jobbet med planlegging av en digital samling for studentrepresentanter i 122 

ulike universitetsstyrer i Norge, som vi skal arrangere 19. og 20. mars. Da skal statsråd Henrik 123 

Asheim og rektor Svein Stølen innlede, og vi skal diskutere internasjonalisering av 124 

utdanningen, ny UH-lov og arbeidsrelevans. Formålet er at vi skal bli bedre rustet til 125 

styrearbeidet gjennom å diskutere og dele erfaringer med andre 126 

universitetsstyrerepresentanter. 127 

 128 

Miljøansvarlig 129 

Siden siste orientering har arbeidsgruppa for klima- og miljøstrategien hatt to møter. Gruppa 130 

har blant annet fortsatt diskusjonen om utdanning, og jobbet med å sette i gang en 131 

kartleggings- og innspillsrunde med fakulteter, institutter og sentre. Opprinnelig har planen 132 

vært at gruppa skulle møtes fysisk i april, for å jobbe mer konkret med utarbeidelsen av 133 

strategien. Dette arbeidet blir noe vanskeligere nå som det er klart at gruppa kun kan møtes 134 

digitalt. Vi forsøker å løse dette gjennom å dele opp gruppa i undergrupper som jobber med 135 

ulike deler av strategien.  136 

https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2021/03-09/index.html
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Som del av arbeidet med klima- og miljøstrategien har jeg også deltatt i kartleggingsmøter 137 

om exphil og universitetets studieportefølje. 138 

 139 

Jeg har hatt et møte med parkseksjonen om resolusjonen “Markedshage for studentene, et 140 

steg videre for UiOs grønne strategi”. De stiller seg positive til vedtaket, men trenger mer 141 

informasjon for å kunne se videre på saken. De vil også gjerne komme i kontakt med studenter 142 

som kunne tenke seg å delta i driften av en markedshage. Jeg fortsetter dialogen med 143 

parkseksjonen om denne saken. 144 

 145 

Diverse 146 

Jeg stiller som arbeidsutvalgets representant i valgstyret ved studentvalget 2021. I den 147 

forbindelse har jeg ledet valgallmøtet, der valgstyret ble valgt og listene ble fremmet, og 148 

første møte i valgstyret, der de fremmede listene ble godkjent. Valgstyret møtes igjen siste 149 

dagen i studentvalget, for å godkjenne valgresultatet før det blir offentliggjort. 150 

 151 

Jeg har også jobbet med diverse andre oppgaver i forberedelsene til studentvalget. 152 

 153 

Jeg har deltatt på to møter i arbeidspakke 5 i Circle U-samarbeidet. 154 

 

ORIENTERING FRA UNIVERSITETSSTYREREPRESENTANT, JØRGEN HAMMER SKOGAN 

Universitetsstyret 155 

Se Benediktes orientering. 156 

 157 

Velferdstinget 158 

Velferdstinget hadde møte 1. mars. UiO-delegasjonen fikk tilbud om formøte, der flere deltok. 159 

På møtet ble flere saker diskutert, blant annet retningslinjer for Internasjonal komité i 160 

Velferdstinget. Det ble også vedtatt resolusjon om tillitsutvalg i SiOs studentboliger, og 161 

Velferdstingets prioriteringer for Oslobudsjettet for 2022.  162 

 163 

Det er også innkalt til ekstraordinært møte i Velferdstinget 17. mars, for å velge ny 164 

styrerepresentant til Hovedstyret i SiO, ettersom styreleder i SiO har trukket seg. 165 

 166 

Neste ordinære møte i Velferdstinget er 12. april. 167 

 168 

Nettverk for fakultets- og instituttstyrerepresentanter (FUS) 169 

FUS skal være et fora der studentrepresentanter kan diskutere saker som angår studentene 170 

og eventuelle utfordringer med styrearbeidet. Hensikten er å gi studentrepresentantene et 171 

verktøy som gjør dem bedre rustet til å gjøre en god jobb i sine styrer. 172 

 173 

FUS-samlinger avholdes omtrent hver 3. måned. Neste samling planlegges til en gang i løpet 174 

av mai.  175 
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Internasjonal komité 176 

11. mars hadde Internasjonal komité et møte, med innledning om Circle U. fra rektor Svein 177 

Stølen og påfølgende diskusjon. Vi gikk også gjennom de engelske nettsidene til 178 

Studentparlamentet, med mål om å oppdatere dem og gjøre informasjonen mer relevant for 179 

internasjonale studenter.  180 

 181 

Diverse 182 

Jeg har møtt i arbeidsgruppa for helhetlig klima- og miljøstrategi. Se Benediktes orientering.  183 
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SAKSNUMMER: 131/20-21 

SAKSTITTEL: UiOs klima- og miljøstrategi og mobilitetsplan 

SAKSANSVARLIG: Benedikte Marie Espeland 

SAKSTYPE: Diskusjonssak 

 

UIOS KLIMA- OG MILJØSTRATEGI OG MOBILITETSPLAN 

Bakgrunn for saken: 184 

Blant annet etter påtrykk fra Studentparlamentet vedtok universitetsstyret i 2019 at det skal 185 

utarbeides en helhetlig klima- og miljøstrategi for UiO. Samme år vedtok også 186 

universitetsstyret en tiltaksplan for kutt i klimagassutslipp, der et punkt slår fast at det skal 187 

utarbeides en mobilitetsplan for universitetet.  188 

 189 

For tiden pågår arbeidet både med klima- og miljøstrategien og mobilitetsplanen. Det er 190 

nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med klima- og miljøstrategien, mens en prosjektgruppe 191 

hovedsakelig fra Eiendomsavdelingen utarbeider mobilitetsplanen. 192 

 193 

Faktagrunnlag: 194 

Klima- og miljøstrategien skal dekke alle UiOs virksomhetsområder - utdanning, forskning, 195 

formidling og drift. Målet er at den skal samle og integrere de ulike prosessene i klima- og 196 

miljøarbeidet ved UiO. Strategien er forankret i Strategi 2030 og skal være langsiktig, samtidig 197 

som arbeidsgruppa er gitt mulighet til å prioritere enkelte tiltak som kan implementeres hurtig. 198 

Strategien skal også inneholde et konkret klimamål for UiO fram til 2030. På denne siden kan 199 

dere lese mer om arbeidet med strategien: https://www.uio.no/om/strategi/miljo-og-200 

klimastrategi/index.html. 201 

 202 

Mobilitetsplanen skal gjøre det lettere for studenter og ansatte å transportere seg på 203 

miljøvennlig vis til, fra og på campus. Det er et mål at flere skal kunne gå og sykle, og at 204 

klimagassutslippene fra studenters og ansattes mobilitet skal gå ned. En del av arbeidet 205 

handler om vilkårene for parkering ved UiO, en annen om å legge bedre til rette for sykkel og 206 

gange. 207 

 208 

Vurderinger: 209 

I denne saken er det lagt opp til at parlamentet kan diskutere og komme med innspill til både 210 

klima- og miljøstrategien og mobilitetsplanen, og hva som bør være innholdet i disse.  211 

 212 

Til møtet har vi invitert Vebjørn Bakken, som er direktør for UiO:Energi og leder for arbeidet 213 

med klima- og miljøstrategien, og Thomas Forslund Johnsen, som jobber i 214 

Eiendomsavdelingen og er prosjektleder for mobilitetsplanen. De vil fortelle om arbeidet de 215 

leder, og svare på spørsmål fra parlamentet. De vil også ta med seg innspillene som kommer 216 

i denne diskusjonen, i likhet med representantene fra arbeidsutvalget som er involvert i 217 

arbeidet med klima- og miljøstrategien og mobilitetsplanen. 218 

 219 

MOMENTER TIL DISKUSJON:  220 

 Hvilke mål eller tiltak er det viktig at er med i den helhetlige klima- og miljøstrategien? 221 

https://www.uio.no/om/strategi/miljo-og-klimastrategi/index.html
https://www.uio.no/om/strategi/miljo-og-klimastrategi/index.html
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 Hvordan kan klima og miljø bli en større del av utdanningstilbudet ved UiO? 222 

 Hva bør være UiOs klimamål fram mot 2030? 223 

 Hvilke klima- og miljøtiltak bør prioriteres for hurtig implementering? 224 

 Hva bør gjøres for å tilrettelegge for sykkel og gange til, fra og på campus? 225 

 Hvordan bør studenter ha mulighet til å komme med innspill til begge prosessene?   226 
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SAKSNUMMER: 132/20-21 

SAKSTITTEL: Organisasjonskultur 

SAKSANSVARLIG: Runa Kristine Fiske 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

ORGANISASJONSKULTUR 

Bakgrunn for saken: 227 

Studentparlamentets organisasjonsretningslinjer revideres årlig, og behandles på siste møtet 228 

i vårsemesteret. 229 

 230 

Faktagrunnlag: 231 

Retningslinjene omfatter overordnede organisasjonsretningslinjer for Studentparlamentet ved 232 

UiO, retningslinjer for studentvalg og konstituering samt retningslinjer for hvordan man skal 233 

håndtere brudd på disse retningslinjene. 234 

  235 

Retningslinjene tar i hovedsak for seg gjennomføring av Studentvalget og valg av 236 

arbeidsutvalg. Grunnen til at dette er at det er viktig å ha en felles forståelse og forventning 237 

rundt hvordan disse prosessene skal avvikles. 238 

 239 

I reglementet «Utfyllende retningslinjer for valg til Studentparlamentet ved UiO» angis 240 

rammene for gjennomføringen av Studentvalget. Dette reglementet regulerer derimot ikke 241 

gjennomføringen av personvalgene som finner sted på konstituerende møte. I dette 242 

dokumentet ønsker vi at Studentparlamentet selv skal skissere opp noen retningslinjer for hva 243 

slags organisasjonskultur man ønsker å ha, med særlig fokus på valget av medlemmer til 244 

arbeidsutvalget. 245 

  246 

Dokumentet vil ikke ha rang som en del av valgreglementet, men vil fungere som en vedtatt 247 

enighet om hva vi forventer av hverandre. 248 

 249 

Vurderinger: 250 

Arbeidsutvalget har tatt utgangspunkt i organisasjonsretningslinjene som sist ble vedtatt på 251 

SP-møte nr. 7 2018/2019. Da retningslinjene i utgangspunktet er bygget for en 252 

normalsituasjon, ser ikke AU det som hensiktsmessig å fjerne innhold som omhandler fysisk 253 

tilstedeværelse i forbindelse med gjennomføring av valg og valgkamp. Retningslinjene er 254 

likevel oppdatert med fokus på at årets studentvalg blir digitalt. Å stille til valg skal være en 255 

trygg opplevelse, som alle må bidra til. Disse retningslinjene sier noe om hva vi forventer av 256 

hverandre samt hvordan hver enkelt kan bidra til god valgkultur.   257 
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FORSLAG TILORGANISASJONSRETNINGSLINJER:  258 

 259 

ORGANISASJONSRETNINGSLINJER 260 

Studentparlamentet ved UiO legger til grunn at alle medlemmer blir respektert og inkludert av 261 

hverandre og av organisasjonen som helhet. Formålet med dette dokumentet er å ha 262 

retningslinjer som forebygger uønsket adferd i organisasjonen, og fastsetter hvordan slike 263 

tilfeller følges opp. Det forventes at alle representanter i Studentparlamentet følger disse 264 

prinsippene: 265 

 Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 266 

behandling som kan oppleves støtende. 267 

 Ikke kom med upassende uttalelser som kan få noen til å oppleve ubehag eller å føle seg 268 

diskriminert. 269 

 Vise respekt for andres grenser. 270 

 Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar 271 

for å ytre uenighet på en saklig måte. 272 

 Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle 273 

og uformelle arenaer. 274 

  275 

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV STUDENTVALG OG KONSTITUERING 276 

Listeleder er ansvarlig for at sin liste følger Organisasjonsretningslinjer og Retningslinjer for 277 

gjennomføring av studentvalg og konstituering, og arbeidsutvalget har plikt til å si fra dersom 278 

de oppdager at en liste ikke følger disse. I slike tilfeller følges Retningslinjer for håndtering av 279 

brudd på retningslinjer. 280 

 281 

Valgkultur rundt studentvalget 282 

Under studentvalget drives det valgkamp blant annet på sosiale medier, på stand og gjennom 283 

debatter. Det forventes at folk tenker over hvordan man ordlegger seg på nett og sosiale 284 

medier. Det som er ment humoristisk og ironisk kan tolkes som drittslenging og være 285 

demotiverende for de som opplever det. For eksempel kan det være vanskelig å forstå ironi 286 

når man ikke hører tonefall og ansiktsuttrykk. Det forventes også at man ikke snakker ned de 287 

andre listene under stand- og valgaktiviteter, men heller viser til forskjeller i politikk og 288 

valgmateriell. 289 

  290 

Listenes valgkamp og gjennomføring av studentvalget skal ikke stride mot 291 

Organisasjonsretningslinjer. Vi skal ha høy takhøyde for debatt, men det kreves at man 292 

diskuterer sak og ikke person. 293 

 294 

Valgkultur rundt valg av arbeidsutvalget 295 

På konstituerende møte legges grunnlaget for den kommende perioden. En uryddig 296 

valgprosess med personkonflikter kan være ødeleggende for organisasjonen, blant annet ved 297 

at det kan være avskrekkende og vanskeliggjøre fremtidig rekruttering. Studentparlamentet 298 

er avhengig av at dyktige og motiverte kandidater ønsker å ta på seg heltidsverv som 299 

tillitsvalgt for Studentparlamentet. En god valgkultur er derfor organisasjonens felles oppgave 300 

og vi må sammen ha fokus på å skape en åpen og inkluderende valgkultur, med saklige og 301 

respektfulle diskusjoner. 302 
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Som organisasjon skal vi møte alle kandidater med respekt. For å ivareta en god valgkultur og 303 

en demokratisk prosess har både kandidater og lister ansvar for å bidra til ryddig 304 

kommunikasjon og saklige debatter. Det er viktig å ha med seg at man skal kunne samarbeide 305 

og fungere som organisasjon også etter valget. 306 

  307 

Utspørringen av kandidater til arbeidsutvalget 308 

I forkant av konstituerende møte arrangeres en utspørring av kandidatene. Hensikten med 309 

utspørringen er at listene skal bli kjent med kandidatene. Dette skal ikke være en øvelse i hvor 310 

mye press kandidatene kan tåle, og alkohol og filming er uakseptabelt under utspørringene. 311 

Etter utspørring av kandidater til AU bør listene vedta et skriftlig mandat til sin 312 

forhandlingsleder som vedkommende forholder seg til i forhandlingene. På denne måten vil 313 

man kunne forhindre at det oppstår en situasjon hvor listen ikke kan stille seg bak 314 

forhandlingslederens resultat. I mandatet er det viktig å se for seg ulike sammensetninger og 315 

bidra til at man kan få en vellykket prosess. 316 

  317 

Forhandlinger rundt valg av arbeidsutvalget 318 

Formålet med forhandlingene er å gi listene en felles arena hvor man kan komme frem til en 319 

enighet om hvem som skal velges til Studentparlamentets arbeidsutvalg. Dette gir 320 

kandidatene en forutsigbarhet og hindrer at avgjørelser tas på andre arenaer hvor ikke alle 321 

listene er representert. I forhandlingene er målet å kunne innstille på et resultat som kan 322 

stemmes gjennom på konstituerende møte. 323 

  324 

Forhandlingene er et lukket møte som ledes av en nøytral part. Hver liste er representert med 325 

en forhandlingsleder. Dersom det er kandidater uten listetilhørighet kan de sende en egen 326 

forhandlingsleder. Kandidater kan ikke selv sitte i forhandlingene. Studentutvalgene kan også 327 

sende en forhandlingsleder, som skal tale for deres interesser. 328 

  329 

Det er parlamentet som skal velge sin kommende ledelse. Det er derfor ønskelig at listene ikke 330 

henter inn forhandlingsledere utenfra, men heller velger en forhandlingsleder som har vært 331 

aktiv i parlamentet den inneværende perioden. Forhandlingsleder signerer 332 

taushetspliktskjema for forhandlingsmøtet. 333 

  334 

Dersom en liste ikke lenger ser seg tjent med å delta i forhandlingene kan listen trekke seg fra 335 

forhandlingene. De øvrige listene vil da fortsette å forhandle all den tid det fortsatt er mulig å 336 

oppnå det nødvendige valgtallet i valgene det forhandles om. Dersom forhandlingene leder 337 

frem til en enighet som oppnår valgtallet signeres et forhandlingsresultat. Listene forplikter 338 

seg på den måten til å være lojal mot forhandlingsresultatet. 339 

 340 

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV BRUDD PÅ RETNINGSLINJER 341 

1. Det oppfordres til å kontakte Studentparlamentets arbeidsutvalg dersom man opplever 342 

at retningslinjene er brutt. Saker skal som hovedregel meldes skriftlig, men kan også 343 

meldes muntlig, men da fortrinnsvis innenfor ordinær arbeidstid. Det er daglig leder og 344 

leder som er hovedansvarlige for saken. AU og administrasjonen har taushetsplikt i slike 345 

saker. 346 
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1.1. Arbeidsutvalget skal gjennomføre samtaler med partene for å få informasjon om hva 347 

som har skjedd. 348 

1.2. Arbeidsutvalget skal tilby kontaktpersoner for alle parter. 349 

 350 

2. Arbeidsutvalget kan ved beskyldninger om grov trakassering eller overgrep nekte 351 

vedkommende adgang til arrangementer i regi av Studentparlamentet eller organer 352 

tilknyttet Studentparlamentets virke. 353 

 354 

3. Arbeidsutvalget skal oppfordre til og bistå i anmeldelse av straffbare forhold i 355 

organisasjonen. 356 

 357 

4. Alle listene har et ansvar om å følge opp eventuelle trakasseringssaker i egen liste. 358 

Arbeidsutvalget skal bistå listene i å håndtere personsaker internt i lista dersom listene 359 

ønsker bistand. 360 

 361 

5. Alle har ansvar for å hindre ryktedannelse og -spredning av hensyn til de involverte i 362 

saken. 363 

 364 

6. Dersom man har behov for å drøfte eller melde saker med en ekstern part anbefales 365 

Studentombudet eller UiOs Si Fra-system.  366 

 367 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  368 

Studentparlamentet vedtar revidert utgave av Organisasjonsretningslinjer.   369 
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SAKSNUMMER: 133/20-21 

SAKSTITTEL: Forlengelse av prosjektstilling i SP for Circle U.-

samarbeidet 

SAKSANSVARLIG: Karl Oskar Lie Bjerke 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

FORLENGELSE AV PROSJEKTSTILLING I SP FOR CIRCLE U.-SAMARBEIDET 

Bakgrunn for saken: 370 

For informasjon om tidligere saksgang, se sak 120/19-20 Opprettelse av en 20 % 371 

prosjektstilling i SP for Circle U.-samarbeidet fra SP-møte nr. 7 2019/2020.  372 

 373 

Året 2020/2021 har arbeidet med Circle U.-prosjektet i hovedsak vært delt mellom Linnea 374 

Alexandra Barberini, som internasjonalt ansvarlig, og Erlend Ditlefsen Aag, prosjektkonsulent 375 

for Circle U.-prosjektet. Prosjektet er tidvis svært arbeidskrevende, og det siste året har 376 

arbeidsmengden vært større enn arbeidsutvalgets kapasitet. 377 

 378 

Studentparlamentet ved UiO er et av de mest velorganiserte studentdemokratiene i alliansen, 379 

og prosessen så langt har vist at det er svært krevende å koordinere arbeidet mellom 380 

institusjonene.  381 

 382 

Faktagrunnlag: 383 

Circle U.-prosjektet er fremdeles i en oppstartsfase. Fra studieåret 2021/2022 skal Circle U.-384 

ansvarlig være et verv som internkonstitueres i arbeidsutvalget. 385 

 386 

I juni 2020 vedtok Studentparlamentet å opprette en 20 % prosjektstilling i SP for Circle U.-387 

samarbeidet for å bistå internasjonalt ansvarlig i AU som i 2020/2021 har hatt ansvar for Circle 388 

U.-prosjektet. Varighet for stillingen er 1. august 2020 til 30. juni 2021. Arbeidsmengden med 389 

prosjektet er for stor til at arbeidsutvalget og administrasjonen kan gjøre det uten bistand, og 390 

derfor foreslås det at prosjektstillingen forlenges med et år, til 30. juni 2022. 391 

 392 

Vurderinger: 393 

Arbeidsutvalget ser at prosjektet kommer til å ta mer tid det kommende året. Flere studenter 394 

fra UiO skal jobbe med prosjektet i ulike arbeidsgrupper. AUs oppgave er å koordinere og 395 

oppnevne tillitsvalgte, samt å representere studentene på ledelsesnivå. Det vil også gå med 396 

tid på å bygge og utvikle Circle U. Student Union videre for at organisasjonen skal fungere. På 397 

grunn av arbeidsmengden ser AU det som hensiktsmessig å forlenge den midlertidige 398 

prosjektstillingen på 20 %.  399 

 400 

Det må senere tas en vurdering på om arbeidsmengden på sikt vil bety en utvidelse av verv i 401 

Arbeidsutvalget, eller om det vil være tilstrekkelig med en prosjektstilling de kommende årene. 402 

Dette rekker vi ikke i denne perioden, og det vil være opp til neste parlament å se på denne 403 

problemstillingen.  404 

 405 

Arbeidsutvalget ser det som helt nødvendig å fortsette med en 20 % prosjektstilling for å 406 

kunne være i stand til å følge opp Circle U.-prosjektet og CUSU på en tilfredsstillende måte. 407 

https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/innkallinger/M%C3%B8te%20nr.%207%20-%20Endelig%20innkalling%20SP-m%C3%B8te%20nr.%207.pdf
https://www.studentparlamentet.uio.no/m%C3%B8ter/sp-moeter/2019-20/innkallinger/M%C3%B8te%20nr.%207%20-%20Endelig%20innkalling%20SP-m%C3%B8te%20nr.%207.pdf
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Både Universitetet i Oslo og Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har sentrale roller i 408 

arbeidet med prosjektet. Arbeidsutvalget mener at det er viktig at det sikres fortsatt stor 409 

involvering i prosjektet også neste studieår, da mange viktige avgjørelser som angår studenter 410 

skal fattes i det kommende året.  411 

 412 

Finansiering av prosjektstillingen skal tas fra Studentparlamentets oppsparte egenkapital. De 413 

siste årene har SP gått med overskudd, og har således opparbeidet seg en uønsket stor 414 

egenkapital. I 2020 gikk SP med større overskudd enn normalt grunnet pandemien. 415 

Arbeidsutvalget vurderer den økonomiske risikoen forbundet med forlengelsen av stillingen 416 

som lav, og at det ikke vil få negativ innvirkning på andre budsjettposter. Arbeidsutvalget er i 417 

dialog med Universitetet i Oslo om å på sikt få på plass fast finansiering til arbeidet med Circle 418 

U.-prosjektet. 419 

 420 

Estimerte kostnader*: 421 

2021    Prosjektstilling i 20 % (lønn + AGA, lønnstrinn 22, 6 mnd.)  Kr 36 000 422 

2022    Prosjektstilling i 20 % (lønn + AGA, lønnstrinn 22, 6 mnd.)  Kr 36 000 423 

Totalt          Kr 72 000 424 

*Eventuell reise, kost og losji er ikke medregnet, da dette allerede finansieres av UiO. 425 

 426 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  427 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo forlenger prosjektstillingen på 20 % med varighet 428 

fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Stillingen honoreres etter lønnstrinn 22.   429 
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SAKSNUMMER: 134/20-21 

SAKSTITTEL: Ny behandling av resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Jørgen Hammer Skogan 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER 

Bakgrunn for saken: 430 

I SP-møte nr. 3 den 15. oktober 2020 ba Studentparlamentet om ny behandling av i alt 12 431 

resolusjoner som ellers ville blitt foreldet. Det står nå igjen tre resolusjoner som skal opp til ny 432 

behandling. De tre resolusjonene tas opp på dette møtet. 433 

 434 

Faktagrunnlag: 435 

I vedtektenes § 14-3 Foreldelse står det blant annet følgende om foreldelse av politiske 436 

dokumenter, deriblant resolusjoner: Om Studentparlamentet ikke ber om ny behandling av det 437 

aktuelle dokumentet før foreldelsesfristen, og Studentparlamentet har blitt orientert om 438 

foreldelsen, er dokumentet ikke lenger gyldig. 439 

 440 

Vurderinger: 441 

Arbeidsutvalget har vurdert at resolusjonene som skal opp til behandling av tidshensyn bør 442 

spres over flere møter. Videre har vi vurdert at resolusjonene skal behandles i kronologisk 443 

rekkefølge, der vi begynner med de eldste først. De resolusjonene som kommer opp til 444 

behandling i dette møtet, følger kronologisk etter de fem som ble behandlet i SP-møte 5. 445 

 446 

Noe av hensikten med å ta opp resolusjonene til ny behandling – gitt at de vedtas av 447 

parlamentet på nytt – er å oppdatere dem så politikken vi eventuelt har på området skal være 448 

relevant for samtiden. Parlamentet står selvsagt også helt fritt til å vedta resolusjonen som 449 

den foreligger uten endringer, eller å avvise resolusjonen. 450 

 451 

Arbeidsutvalget opplever ikke at det ligger i vårt mandat å gjøre endringer på resolusjonene 452 

før de legges frem for parlamentet. Derfor legges resolusjonene fram til ny behandling i den 453 

formen de opprinnelig ble vedtatt. Arbeidsutvalget fremmer endringsforslag til resolusjonene 454 

der vi opplever at noe kan endres for at resolusjonen skal være oppdatert, men uten å endre 455 

meningsinnholdet. 456 

 457 

 458 

ARBEIDSUTVALGETS FORSLAG TIL VEDTAK:  459 

Etablert praksis om at forslag til vedtak lyder «resolusjonen vedtas i sin helhet» legges til 460 

grunn for behandling av de følgende resolusjonene.  461 
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NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 1 

JA TIL KLOKKER 462 

Universitetet i Oslo har nylig bestemt at det ikke er tillatt å ha på seg armbåndsur på eksamen. 463 

Studentparlamentet forstår at det er vanskelig å skille mellom "smarte" og "dumme" klokker, 464 

og at den enkle løsningen, totalforbud, kanskje er den mest rettferdige for studentene. Tiden 465 

var nok moden for å gjøre endringer i eksamensreglene. 466 

  467 

Under eksamen er tidspresset stort, og mange kandidater jobber nøye med å bruke riktig 468 

mengde tid på de forskjellige oppgavene som skal løses. Basert på tilbakemeldinger fra 469 

studentmassen, ønsker Studentparlamentet å ettertrykkelig understreke: Dersom et forbud 470 

mot armbåndsur skal gjennomføres, må Universitetet sørge for at alle eksamenslokaler har 471 

klokker som er synlige fra alle plassene i eksamenslokalet. 472 

  473 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo: 474 

 Mener Universitetet i Oslo må sørge for at alle eksamenslokaler har klokker som er synlige 475 

fra alle plassene i eksamenslokalet. 476 

 477 

FORSLAG TIL VEDTAK:  478 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 479 

 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 2 

STUDIESTØTTEN SKAL SIKRE LIK RETT TIL UTDANNING 480 

For å realisere de høye ambisjoner om kunnskapssamfunnet må vi tørre å investere i kunnskap. 481 

Regjeringen kan ikke sende regningen til studentene. 482 

I forslag til statsbudsjett gir regjeringen en opptrapping til 11 månedersstudiestøtte. Samtidig 483 

tar de reisestipendet og øker studielånsrenta. Sluttresultatet blir 171,8 millioner kroner mindre 484 

til studentene [1]. 485 

 486 

I dag har studentbevegelsen mye politikk på hva vi ønsker å endre, men mangler politikk på 487 

hva vi ønsker å bevare. Hvis regjering fortsetter med denne gi- og tapolitikken, må vi som 488 

studentbevegelse ta et tydelig standspunkt på hva vi ønsker å slå ring om.   489 

 490 

Statens Lånekasse ble opprettet for å sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, 491 

kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn. Når man innskrenker og kutter i disse støtteordningene 492 

truer man mangfoldet og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning. 493 

 494 

Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer i 495 

det brede spekteret av støtteordninger. Som studentbeveglese kan vi ikke slå oss til ro med 496 

at politikerne setter de viktige støtteordningene opp mot hverandre. Hvis ambisjonen om 497 

kunnskapssamfunnet skal nås, må mer midler legges på bordet. 498 

  499 

Studentparlamentet ved UiO mener at: 500 

 Statens Lånekasse skal sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, kjønn og 501 

sosioøkonomisk bakgrunn. 502 
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 Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer 503 

i det brede spekteret av støtteordninger 504 

 En hevning av lån- og stipend skal ikke finansieres gjennom en omfordeling av 505 

eksisterende støtteordning eller en øking av rentesats, men heller som en generell økning 506 

av bevilgningen til utdanningsstøtte. 507 

  508 

 [1] http://khrono.no/2016/10/tar-fra-studenter-finansiere-11-maneders-studiestotte 509 

 510 

FORSLAG TIL VEDTAK:  511 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 512 

 

NY BEHANDLING AV RESOLUSJONER - RESOLUSJON 3 

UIO HAR ET ANSVAR FOR Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLENE 513 

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. 514 

Bærekraftsmålene er en felles global agenda for å bekjempe fattigdom, ulikhet og 515 

klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene og agenda 2030 gjelder alle verdens land og 516 

har som premiss at stater, sivilsamfunn, bedrifter og enkeltindivider har et delt ansvar, men på 517 

ulike nivåer, for at målene oppnås. Norge forplikter seg til å følge opp og utarbeide en egen 518 

strategi for hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Våren 519 

2017 kommer det en stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. 520 

  521 

Utdanning er en rettighet og et mål i seg selv (bærekraftsmål 4). Spesielt høyere utdanning 522 

spiller en essensiell rolle i å sikre oppnåelsen av samtlige bærekraftsmål. Universitets- og 523 

høyskolesektoren har et særlig ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene. 524 

  525 

Uavhengige og demokratiske institusjoner for høyere utdanning sikrer tilgang til god forskning 526 

og utdanning. Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal ta en aktiv rolle i å bidra til å oppnå 527 

bærekraftsmålene gjennom utdanning, formidling og forskning. Dette kan gjøres gjennom å 528 

spre bevissthet om bærekraftsmålene gjennom formidling, og satse på forskning og 529 

utdanning innen globale utfordringer som fred og konflikt, ekstremisme, klimaendringer og 530 

migrasjon. 531 

  532 

Studentparlamentet mener at høyere utdanningsinstitusjoner generelt og UiO spesielt har 533 

ansvar for at: 534 

 Alle utdanningsprogrammer bør ha en global profil og bør bidra til å skape globalt bevisste 535 

samfunnsborgere. 536 

 Bærekraftsmålene bør inkluderes i høyere utdanningsinstitusjoners strategier slik at det 537 

settes av ressurser for å jobbe aktivt med dem. 538 

 Høyere utdanningsinstitusjoner og samskipnader bør sette fokus på bærekraftsmålene og 539 

bruke disse aktivt i kampanjer for blant annet resirkulering, bygging av studentboliger, 540 

redusering av strømforbruk og liknende. 541 

 Å løse globale utfordringer krever samarbeid på tvers av fagmiljøer. 542 

Utdanningsinstitusjoner skal tilrettelegge for dette. 543 

http://khrono.no/2016/10/tar-fra-studenter-finansiere-11-maneders-studiestotte
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 Å jobbe med bærekraftsmålene innebærer nye samarbeidskonstellasjoner og nytenkning. 544 

Høyere utdanningsinstitusjoner skal ta initiativ til å samarbeide med relevante aktører for å 545 

nå målene; blant andre staten, arbeidsliv, sivilsamfunn, og interesseorganisasjoner. 546 

 Høyere utdanningsinstitusjoner bør støtte opp om og fremme partnerskap på tvers av 547 

landegrenser og fremme sentrale normer og verdier innenfor høyere utdanning som 548 

akademisk frihet og institusjonell autonomi. 549 

 550 

FORSLAG TIL VEDTAK:  551 

Resolusjonen vedtas i sin helhet. 552 
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SAKSNUMMER: 135/20-21 

SAKSTITTEL: Resolusjoner 

SAKSANSVARLIG: Arbeidsutvalget 

SAKSTYPE: Vedtakssak 

 

RESOLUSJONER 

 553 

RESOLUSJON 1 554 

Fremmet av: Lea Marie Løken, SUUV 555 

 556 

STANDARDISERING AV DIGITALE PLATTFORMER OG INFORMASJONSFLYT  557 

Denne resolusjonen handler om den digitale strukturen ved Universitetet i Oslo, som består av 558 

et større antall forskjellige plattformer det kan være vanskelig å orientere seg i. Det er grunn 559 

til å tro at UiO har et forbedringspotensiale når det kommer til informasjonsflyten. Med dette 560 

mener vi blant annet at den digitale strukturen kan føre til at studentene går glipp av viktig 561 

informasjon, og at det kan være vanskelig å finne rett person til å svare på spørsmål. I tillegg 562 

til dette kan det være lang svartid på e-poster, og for lite opplæring for nye studenter i UiO 563 

sine systemer. En annen utfordring med dårlig informasjonsflyt kan være at 564 

studentorganisasjoner blir lite synlige. Dette kan føre til at studentdemokratiet ved UiO blir 565 

svekket. Dårlig informasjonsflyt gjør det spesielt vanskelig for internasjonale studenter å 566 

orientere seg i UiO sine systemer, i tillegg til at mye av informasjonen som er å finne kun er på 567 

norsk. Det er store variasjoner i UiOs systemer på de ulike fakultetene, og vi har et inntrykk av 568 

at studentene ønsker mer forutsigbarhet. Det er et ønske om tydelige brukervennlige 569 

standardiserte digitale løsninger slik at det blir enklere å orientere seg som student. 570 

 571 

Studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet foreslår at: 572 

 Det begynnes et arbeid for å samle alle digitale plattformer på ett nettsted 573 

 At referater fra relevante møter offentliggjøres i et leservennlig format for studentene for 574 

å skape bedre transparens og inkludere studentene mer, da vi er en demokratisk 575 

institusjon  576 

 Det bør være kartlegging om hva studentene mener om informasjonsflyt slik at 577 

studentene kan ta del i utformingen av en ny informasjonsplattform  578 

 Det begynnes et arbeid med å lage informasjonsmoduler på Canvas hvor man får 579 

informasjon om blant annet:  580 

 Hvem man skal kontakte 581 

 Sifra-systemet  582 

 Hva som går inn i en god klage 583 

 Mulighet for å henvende seg til studentutvalg eller fagutvalg om man ønsker å være 584 

anonym 585 

 586 

FORSLAG TIL VEDTAK:  587 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  588 
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RESOLUSJON 2 589 

Fremmet av: Simon Ormestad Eid 590 

 591 

2G TIL STUDENTENE 592 

For å ivareta og sikre fremtidens heltidsstudent samt sikre at alle uavhengig av økonomisk 593 

bakgrunn skal ha muligheten til høyere utdanning må studiestøtten økes. Et klart og tydelig 594 

krav må fremmes fra studentenes side om vi skal kunne ha en studiestøtte som det er mulig å 595 

leve av. 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G, tilsvarer 202 702 kr i 2020) vil sikre alle en 596 

mulighet til å studere og dekke de grunnleggende utgiftene som må dekkes i løpet av 597 

studietiden. Ved å låse studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden vil støtten justeres årlig i 598 

samsvar med lønnsveksten. For å sikre at lånebelastningen etter fullført studie ikke hindrer 599 

studentene videre i livet må det også sørges for at 75% av studiestøtten skal utbetales som 600 

stipend. Slik kan vi sikre den økonomiske fremtiden til studentene. Studentparlamentet ved 601 

UiO må også gå i front og oppfordre andre studentparlament i Norge om å arbeide for samme 602 

mål. 603 

  604 

Studentparlamentet skal arbeide for 605 

 Heltidsstudentene skal ha utbetalt studiestøtte tilsvarende 2 ganger grunnbeløpet i 606 

folketrygden (2G) årlig 607 

 75% av studiestøtten skal være utbetalt som stipend 608 

 Studentparlamentet ved UiO må oppfordre andre studentparlament i Norge om å kjempe 609 

for samme mål 610 

 611 

FORSLAG TIL VEDTAK:  612 

Resolusjonen vedtas i sin helhet.  613 
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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) 


