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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 21.februar 2018, klokken 16.15  

Sted: Bluebox, Grimstad  

 

Det blir servering på møtet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 14.02.18  



 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      21. februar 2018 

Sted:             Bluebox, Grimstad   

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

 Innledning om tillitsvalgsystemet Aina Aarsheim   Muntlig på møte  

SP-sak 00a/18 Valg av ordstyrere Kai Steffen Østensen Muntlig på møte   

SP-sak 00b/18 Opprop Irene Bredal  Muntlig på møte 

SP-sak 00d/18 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt                       

SP-sak 00e/18 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 24.01.18 

Ordstyrere Vedlagt                 

SP-sak 13/18 Siden sist Kai Steffen Østensen Vedlagt                 

Vedtakssaker 

SP-sak 14/18  Godkjenning av regnskap 2017 Kristian B. Bakken og 

Kai Steffen Østensen    
Vedlagt             

SP-sak 15/18 Tiltaksplan for  Kvalitetsmelding Benedicte Nordlie  Vedlagt              
SP-sak 16/18 Studenter i nytt ansettelseutvalg på 

UiA  

Kai Steffen Østensen  Vedlagt               

SP-sak 17/18 Zinasu – avtale  Kristian B. Bakken   Vedlagt               

SP-sak 18/18 Definisjon - tillitsvalgte Aina Aarsheim  Vedlagt              

SP-sak 19/18 Resolusjon: Stå opp for akademisk 

frihet  

Kristian B. Bakken   Vedlagt               

SP-sak  20/18 Resolusjon: Retningslinjer for 

seksuelle relasjoner mellom studenter 

og ansatte 

Birgitte Kalvatn  Vedlagt              

SP-sak  21/18 Resolusjon: Utdanning er ikke en 

vare, men en rettighet 

Kristian B. Bakken Vedlagt  

SP-sak  22/18  Strategy for inclusion Aina Aarsheim og 

Kristian B. Bakken   

Vedlagt              

Diskusjonssaker 

SP-sak 23/18 STAs Stillingsbeskrivelser Kai Steffen Østensen   Vedlagt              

Orienteringssaker 

SP-sak 24/18 Eventuelt  Muntlig på møte   

 



 

 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 21.01.18 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt 
 
 Informasjon- tillitsvalgsystemet 16.15-16.35 
SP-sak 00a/18 Valg av ordstyrere 16.35-16.40 
SP-sak 00b/18 Opprop                                                            16.40-16.45 
SP-sak 00c/18  
 
SP-sak 00d/18   
 
SP-sak 13/18                    

Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden  
Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 24.01.18 
Siden sist  

16.45-16.50 
 
16.50-16.55 
 
16.55-17.00 

SP-sak 14/18  
SP-sak 15/18 
Pause 
SP-sak 16/18 
 
SP-sak 17/18 
SP-sak 18/18 
SP-sak 19/18  
 
Pause 
SP-sak 20/18 
 
 
SP-sak 21/18 
 
SP-sak 22/18 
SP-sak 23/18  
SP-sak 24/18 

Godkjenning av regnskap 2017 
Tiltaksplan for Kvalitetsmelding 
 
Studenter i nytt ansettelseutvalg 
ved UiA 
Zinasu-avtale 
Definisjon - tillitsvalgte 
Resolusjon: Stå opp for 
akademisk frihet 
 
Resolusjon: Retningslinjer for 
seksuelle relasjoner mellom 
studenter og ansatte  
Resolusjon: Utdanning er ikke 
en vare, men en rettighet 
Strategy for inclusion 
STAs Stillingsbeskrivelser 
Eventuelt 

17.00-17.25 
17.25-18.25 
18.25-18.40 
18.40-19.00 
 
19.00-19.30 
19.30-20.00 
20.00-20.25 
 
20.25-20.40 
20.40-21.10 
 
 
21.10-21.40 
 
21.40-22.25 
22.25-23.10 
23.10-23.20 
 
 

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 23.20.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  24.01.18 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

R E F E R A T 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 24.januar 2018, klokken 16.15  

 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Referent: 

 

Forfall: 

 

 

 

Marte S. Fevang 

Nin Ingelin Festvåg 

Ingrid Larsen Dihle 

Victoria Østerberg  

Severine Jarnes 

Thorstein Johannessen  

Jakob Leirvik  

Julie Eide  

Rebekka Ødegard Blom  

Anders R. Olsen  

Joakim Rødland  

Mathilde Tomine Eriksdatter Giske  

Andreas Gravdahl  

Victor Andrè Larsson  

Kristina Ågedal  

Evine Amalie Skoglund  

Carl Fredrik Engedal  

Silje Hansen Overvåg 

Egil Tveit  

Ragnar Glendrange  

Thea Litschi 

 

 

Kai Steffen Østensen 

Kristian B. Bakken  

Birgitte Kalvatn  

Benedicte Nordlie  

 

Christine Alveberg, UiA-styret  

Robin Amir R. Moudnib, UiA-styret  

Varamedlemmer i SP  

Trisalus  

Agder Studentmållag 

 

Sunniva F. Fekjær 

Anne Helene Bakke 

 

Irene Bredal 

 

Elena Therese Nyborg  

Per Thomas Byrkjedal  

Henny Kristine S. Gaarder  

Solveig Vik Hofseth  

Pernille K. Rist – Christensen  
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SAKSLISTE 
 

SP-sak 00a/18 Konstituering   

   

SP-2018 ble konstituert.  

 

SP-sak 00b/18 Opprop 

 

                                    SP var 21 stykk til stede, og var vedtaksdyktig.  

  

                                                                                         

SP-sak 01/18   Godkjenning av forretningsorden    
    

Forslag til vedtak 

 

Studentparlamentet vedtar forretningsorden som forslag viser vedlagt, 

med den endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

Vedtatt med en avholdende stemme  
 

 

SP-sak 00c/18 Valg av ordstyrere 

 

 Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

Sunniva F. Fekjær og Anne Helene Bakke  

   

  Godkjent  

                                

  

SP-sak 00d/18 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 
 

Innkalling  

 

Godkjent   

 

                                   Sakslisten 

  

                                   Kristian meldte inn en eventueltsak, med navnet Kafe Campus. 

                                   Kai Steffen informerte om at Kristian kom til å presentere sak 10/18 

                                   istedenfor Aina.  

                                  

                                   Godkjent med to kommentarer   

  

Dagsorden  

 

Godkjent 
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SP-sak 00e/18 Godkjenning av protokoll fra UiAs Valgforsamling 22.11.17 og 

                                   SP-møtet 22.11.17 

 

   Godkjent  

 

  

SP-sak 02/18   Siden sist  

Kai Steffen informerte om saken. Nytt fra og med dette møtet, er at info 

fra NSO også vil være vedlagt. 
 

 

Vedtakssaker 
 

SP-sak 03/18   Søknad om medlemsskap i STA, Trisalus   
    

Forslag til vedtak 

 

Trisalus er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 24.januar 

2018, med de rettigheter og plikter det innebærer.  

 

Enstemmig vedtatt 
 

 

SP-sak 04/18   Søknad om medlemskap i STA, Agder Studentmållag   

 

Forslag til vedtak 

 

Agder Studentmållag er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra 

24.januar 2018, med de rettigheter og plikter det innebærer.  

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

SP-sak 05/18   Møteplan SP- 2018 

                                    Det ble levert 4 endringsforslag til saken, ett av disse ble trukket og  

                                    ingen ønsket å opprettholde det.  

                                     

Forslag nr. 1 SP-Sak 05/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Kristina Ågedal og 

Rebekka Ødegaard 

Blom     

  

Forslag 

Slå sammen mai og november møtene til 30.mai og 21.november.  

Vedtak Falt med 3 stemmer og 1 avholdende  
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Forslag nr. 2 SP-Sak 05/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Evine Skoglund   

Forslag 

Endre 21 februar til 28.februar   

Vedtak Falt med 1 stemme og 2 avholdende   

 

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 05/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Anders R. Olsen        

Forslag 

Før: 23.mai, Kristiansand 

        21.november, Grimstad 

Etter: 23.mai, Grimstad 

          21.november, Kristiansand   

Vedtak Vedtatt mot 8 stemmer og 1 avholdende  

 

 

                                   Forslag til vedtak      

                                   Studentparlamentet vedtar den foreslått møteplanen for 2018 til  

                                   Studentparlamentet, med de endringer som måtte forekomme på  

                                   møtet.  

                                   Møtetidspunkt er klokken 16.15. 

                                   24.januar – Kristiansand  

                                   21.februar – Grimstad  

                                   20.mars – Kristiansand  

                                   26.april – Grimstad 

                                   23.mai – Grimstad 

                                   30.mai – Kristiansand (valgforsamling) 

                                   29.august – Kristiansand 

                                   26.september – Grimstad 

                                   31.oktober – Kristiansand  

                                   21.november – Kristiansand  

                                   28.november – Grimstad (valgforsamling) 

  

Vedtatt mot 2 stemmer og 1 avholdende  
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SP-sak 06/18   Resolusjon SAIH og SoMe  

                                    Det ble levert 3 endringsforslag, ett av disse ble trukket og ingen ønsket  

                                    å opprettholde det.  

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 06/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Julie Eide   

Forslag 

Generell resolusjon om sosiale medier på utveksling, i feltarbeid eller i praksis.   

Vedtak Falt med 7 stemmer og 2 avholdende  

 

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 06/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Anders R. Olsen        

Forslag 

Før:….» og et nyansert bilde av Sør» 

Etter: …» og et nyansert bilde av andre kulturer» 

Avsnitt 4 og 5  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme 

 

 

                                    Forslag til vedtak      

Studentparlamentet vedtar «Resolusjon om sosiale medier på 

utveksling, i feltarbeid eller i praksis», med de endringer som måtte 

forekomme på møtte.  

 

Vedtatt mot 6 stemmer og 1 avholdende  

 

SP-sak 07/18   Politiske dokumenter  

                                    Det ble levert 6 endringsforslag, to av disse ble trukket og ingen ønsket 

                                    å opprettholde de. 

                                    Etter noe diskusjon ble det foreslått å ta en prøvevotering rundt  

                                    spørsmålet om SP var for eller imot flere dokumenter. Prøvevoteringen 

                                    viste at et enstemmig SP ønsket å ha flere dokumenter.  

                                     

Forslag nr. 1 SP-Sak 07/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Tilleggsforslag 

  

Forslagsstiller  Andreas Gravdahl        
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Forslag 

Gjøre forslaget om frihetsdokument om til et prinsipprogram, som utfordrer STAs allerede 

eksiterende verdier.   

Vedtak Vedtatt mot 4 avholdende stemmer  

 

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 07/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Tilleggsforslag 

  

Forslagsstiller  Kai Steffen Østensen 

og Kristian B. 

Bakken       

  

Forslag 

Legge til ett «politisk dokument for bærekraft og miljø»   

Vedtak Vedtatt mot 1 stemme og 2 avholdende   

 

                                  

Forslag nr. 3 SP-Sak 07/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Strykningsforslag  

  

Forslagsstiller  Andreas Gravdahl        

Forslag 

Politisk dokument for mangfold og inkludering fjernes fra forslaget    

Vedtak Falt med 1 stemme og 1 avholdende   

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 07/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Tilleggsforslag 

  

Forslagsstiller  Kai Steffen Østensen        

Forslag 

Styret innstiller på prinsipprogram og dokument for bærekraft og miljø.   

Vedtak Enstemmig vedtatt   

                                     

                                   Forslag til vedtak      

                                   Studentparlamentet vedtar at STA skal innordne sin politikk i politiske  

                                   dokumenter, og følgende politiske dokumenter skal behandles i  

                                   Studentparlamentet i april: 

                                    

                                   Politisk dokument for utdanningskvalitet (PDU) 
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                                  Politisk dokument for internasjonalisering (PDI) 

                                  Politisk dokument for studentvelferd (PDV)  

                                  Politisk dokument for læringsmiljø (PDL)  

                                  Politisk dokument fir mangfold og likestilling (PDML)  

             

                                  Følgende instans utarbeider og innstiller på de ulike dokumentene 

                                  til aprilmøtet: 

 

                                  Fag- og forskningspolitisk utvalg innstiller på PDU 

                                  Internasjonalt utvalg innstiller på PDI 

                                  Velferdspolitisk utvalg innstiller på PDV 

                                  Styret innstiller på PDL og PDML 

 

                                  Beslutningen fattes med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

 

                                  Vedtatt mot 1 stemme.  

 

 

SP-sak 08/18   Mandat til landsmøtedelegasjonen   
                                     

                                   Forslag til vedtak      

                                   Studentparlamentet vedtar følgende mandat for landsmøte- 

                                   delegasjonen:  

 

 Både faste- og varadelegater plikter å sette seg godt inn i sakene 

som skal behandles på landsmøtet. 

 Delegasjonen skal avholde minst 3 interne formøter i forkant av 

landsmøtet. Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på 

de interne formøtene.  

 Delegasjonen skal så langt det la seg gjøre delta på formøtet til 

landsmøtet.  

 Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Delegasjonsleder 

skal være en av de faste delegatene.  

 Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk.  

 

 

                                     Enstemmig vedtatt  

 

 

SP-sak 09/18   Nytt grupperomsreglement   

                                    Det ble levert 3 endringsforslag til saken, og 1 protokolltilførsel.  

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 09/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Kristina Ågedal og 

Rebekka Ødegaard 

Blom       
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Forslag 

Regel 2: 

Endre dra 10 min. til 15 min.    

Vedtak Falt med 8 stemmer og 2 avholdende    

 
 

  

Forslag nr. 2 SP-Sak 09/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Tilleggsforslag 

  

Forslagsstiller  Thorstein 

Johannessen og 

Anders R. Olsen       

  

Forslag 

Punkt 4, legg til: « med unntak av små grupperom»    

Vedtak Vedtatt mot 6 stemmer og 6 avholdende    

                                  

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 09/18 

 

Kapittel:  Side  

 

Linjenummer  Forslagstype 

Endringsforslag 

  

Forslagsstiller  Kristina Ågedal         

Forslag 

4. Grupperom kan reserveres max 3 time  pr student pr. dag   

Vedtak Vedtatt mot 5 stemmer og 2 avholdende    

 

                                    Forslag til vedtak      

                                   Studentparlamentet vedtar det foreslåtte reglement for grupperom på 

                                   UiA, som vist under, med de endringer som måtte forekomme på møtet. 

                                   I tillegg støtter Studentparlamentet at navn på studenter og offentlige  

                                   studente-poster kan synliggjøres i bookingsystemet på UiA.  

 

Vedtatt mot 1 avholdende stemme.  

 

Protokolltilførsel i saken 

Anders R. Olsen, Thorstein Johannessen og Joakim Rødland skrev 

under på den følgende teksten: 

Vi mener STA-styret bør etterstrebe å få inn en ordning hvor små rom 

kan bookes hele dager. Selv om dette ikke er teknisk løsbart med 

dagens løsning.  
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Diskusjonssaker 
 

SP-sak 10/18   Hva vil SP?  

Studentparlamentet kom med innspill på hvilke saker de ønsket at STA 

skal jobbe med i 2018.  

             
SP-sak 11/18   Kjønnspoeng  

Studentparlamentet diskuterte og kom med innspill til saken om 

kjønnspoeng og kjønnskvotering.  

Til slutt ble det tatt en prøvevotering rundt hvilke av de følgende 3 

punktene man ønsket mest: 

 

1. Kjønnskvotering – 2 for og 2 avholdende, 17 imot 

2. Kjønnspoeng – 10 for, 7 imot og 4 avholdende       
3. Andre tiltak – Enstemmig vedtatt         
 

Orienteringssaker 
 

 

SP-sak 12/18             Eventuelt 

 

                                    Kristian hadde en sak som gjaldt Kaffe Campus. Han ønsket å høre hva 

                                    SP mener om de nye åpningstidene, vekt og pris.  

 

 

                                    Møtet ble avsluttet klokken 22.20.  

 



Siden sist  

I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STAs arbeid. I 

tillegg får vi en redegjørelse fra studentene i Universitetstyret på̊ hva som skjer sentralt på 

UiA.  

Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA gjør, men møter, 

arrangementer og medieoppslag utenfor den ordinære kalenderen.  

Saken blir lagt frem skriftlig og du kan be om svar på spørsmål fra alle medlemmer i STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret.  

Saken er delt inn i fire temaer.  

Merk:  

Styret har sagt ja til å være praksisorganisasjon for Mohammad Mohammad Abdullah. 

Mohammad vil følge ulike personer i STA-styret i ulike prosesser og vil selv ha egne 

oppgaver. Han får ikke lønn av STA og er i praksis hos oss gjennom UiA. Mohammad har sin 

språkpraksis i STA og vil også bli med i Studentparlamentsmøtene som tilskuer.  

Mohammad har praksis i STA til utgangen av mai.  

Høringer 

STA har ikke svart på noen formell høring siden sist.  

- Internkontroll på UIA med frist 16.02.18.  

- Studenthytte i Kristiansand med frist 12.02.18 til SiA 

Media  

STA har vært i media flere ganger siden sist:  

- fast innlegg i Unikum 

- artikkel i Næringsforeningen i Kristiansands magasin: http://www.kristiansand-

chamber.no/aktuelt/vi-ma-fa-studentene-til-a-bosette-seg-her/  

- Kai Steffen var i radio for å diskutere studentenes muligheter til å bosette seg på 

Sørlandet og hvordan situasjonen er i dag.  

Arrangementer og konferanser 

- Benedicte og Kristian har deltatt på Bærekraftskonferansen i Bergen. Der tok de for 

seg FNs 17 bærekraftsmål, og hvordan høyere utdanning kan være med å realisere 

disse. I ettertid er det sendt ut en mail til ledelsen, og etterspurt hva UiA gjør for å 

bidra til å nå disse målene. 

- Kai Steffen, Aina og Birgitte har vært sammen med Thomas og Victoria i 

Studentparlamentet i Bergen på konferanse om mobbing og trakassering 

http://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/vi-ma-fa-studentene-til-a-bosette-seg-her/
http://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/vi-ma-fa-studentene-til-a-bosette-seg-her/


- 10. februar arrangerte STA Studentrådet Live i samarbeid med UiA, En by for alle og 

UGA. Det ble et vellykket arrangement med over 200 studenter tilstede.  

- Onsdag 14. februar arrangerte STA Valentines workshop i forbindelse med UGA  

- 26. januar deltok STA-styret i rektorlunsj med rektoratet og SiA-direktøren.  

- Styret har hatt internt skrivekurs med Irene.  

- 31. januar og 1. februar deltok STA-styret på kurs med Likestilling- og 

diskrimineringsombudet (LDO).  

- Styret har deltatt på selvmordsforebyggende kurs med SiA Helse og Vivat. Dette har 

styret gjort for å kunne bistå studenter som kontakter STA i sine livskriser.  

- Styret deltok på Agderkonferansen 2018. Kai Steffen deltok i panelsamtale om 

levekårsutfordringene på Agder.  

- Workshop om universitetsbyen Kristiansand ble avholdt i regi av Felles løft-arbeidet. 

Kai Steffen, Birgitte, og Kristian deltok fra styret, i tillegg til flere medlemmer av 

Studentparlamentet.  

- Kai Steffen har vært på ledersamling med Norsk studentorganisasjon (NSO) hvor STA 

denne gangen var vertskap i Grimstad.  

Aktivitet 

- Det har vært møte med nytt Kjellerstyret i Grimstad, som nå har igangsatt sitt arbeid 

på en god måte. Irene og Birgitte deltok fra STA-styret.  

- Styret har avholdt workshop om stillingsbeskrivelsene i både Grimstad og 

Kristiansand for å diskutere saken som løftes opp i Studentparlamentet både i februar 

og i mars.  

- Irene har representert STA i dialogmøte med tjenesteavdelingene på UiA.  

- Kai Steffen og Kristian har fulgt opp arbeidet med nytt system for grupperombooking. 

Vi har deltatt på ulike møter.  

- Kristian observerte universitetsstyremøtet, 31. januar.  

- Kristian har deltatt i første møte med alumnusprosjektet.  

- Kai Steffen har hatt møte i studentrådet på Vestlandet, i tillegg til å følge opp arbeidet 

med rådet. 

- Kai Steffen og Benedicte har vært deltakere på NHHs årlige ball på vegne av STA. 

Turen har også vært brukt til å hente innspill til arbeid med faglige spørsmål.  

- Birgitte har vært i dialogmøte med linjeforeningene og studentaktivitetene som et ledd 

i arbeidet med å forberede studiestart 2019.  

- Kai Steffen har vært i samarbeidsrådsmøte mellom UiA, SiA, Kristiansand kommune, 

STA og alle høyskolene i Kristiansand.  

- Benedicte har deltatt på LUF 2 møte, hvor man diskuterte kompetanseheving for alle 

ansatte og merriteringsordningen. I forbindelse med dette deltok hun på et 3 timers 

seminar om kompetanseheving for alle ansatte, sammen med resten av arbeidsgruppen 

og referansegruppen. 

- Benedicte har arbeidet med forsinket sensur og automatisk begrunnelse, og vært i 

kontakt med studentmassen for å høre deres erfaringer knyttet til dette. Hun har også 

arbeidet med tematikken sammen med FFPU. Sammen har de også skrevet en kronikk 

passende til tematikken 

- Styret har deltatt på kakefest med Alibistyret etter overrekkelse av innflytningsgave i 

de nye lokalene.  

- Benedicte var på dagstur til Oslo, sammen med Kai Steffen og Kristian. De besøkte 

NOKUT, og lærte mer om tilsynsforskriften, altså tilsyn med utdanningskvalitet i 

høyere utdanning.  



- Benedicte, Kristian og Kai Steffen har gjennomført første møte med 

landsmøtedelegasjonen.  

- Benedicte og FFPU har gjennomført et møte med PULS, hvor de lærte mer om 

varierte undervisnings- og vurderingsformer på UiA. De diskuterte også PULS 

refleksjoner om faglig mentorordning 

- Aina har hatt tillitsvalgstkurs i både Grimstad og Kristiansand for nyvalgte tillitsvalgte 

andre semester.  

- Aina har landet endelig planlegging av tillitsvalgtssamlinger for andre semester.  

- Kai Steffen, Kristian og Aina har hatt møte med studentombudet. Studentparlamentet 

får hans årsberetning fremlagt i møtet i mars, i tråd med ombudets mandat.  

- Kai Steffen, Aina og Benedicte har hatt møte med Studieavdelingen for å landet 

spørsmål til de nye emneevalueringsspørreskjemaene som skal benyttes de neste 

årene.  

- Styret har også hatt medarbeidersamtaler med Kai Steffen.  

I tillegg har Kai Steffen og Kristian vært på reise i Trondheim og Stavanger for å ta til seg 

innspill, ideer og erfaringer i hvordan våre kollegaer jobber med sin organisasjon. Dette er 

gjort for å følge opp arbeidet med valgordning og oppføling av arbeidet med Velferdstinget.  

Siden sist fra universitetsstyremedlemmene 
Av Christine Alveberg og Robin Moudnib 

Forrige styremøte ble avholdt 30.01. Hvilke saker som behandles i styret varierer fra hvert 

møte, men en del inngår i en årlig syklus. Denne syklusen påvirker hvordan administrasjonen 

og andre råd styrer og utvalg jobber. I orienteringssaken” Planlagte styresaker 2018” får man 

et bilde av hvilke saker som kommer det neste året.   

Kunnskapsdepartamentet (KD) er eieren til UiA og hvert år får vi et brev av dem som 

beskriver hva UiA mottar over statsbudsjettet (1,4 mrd i 2018) og hvilke forventninger 

departementet har til UiA. I 2018 skal UiA inngå en utviklingsavtale med KD for første gang. 

Dette vil være et styringsverktøy for KD og har som mål å få UiA til å jobbe strategisk og 

langsiktig. Avtalen vil være i tråd med UiAs strategi og satsningsområder. Annet hvert år 

møter deler av styret med KD. Her utfordrer KD oss på ulike områder, og noen ganger må vi 

forklare enkelte forhold på UiA. I år vil man også forhandle om utviklingsavtalen. 

Dette styremøtet var flere av sakene et internasjonalt rettet. Vi vedtok at UiA skal søke om 

medlemskap i Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Et 

medlemskap der vil bety at vi støtter opp om arbeidet til SAIH og det åpnes opp for at ansatte 

bidrar, gjennom et frivillig automatisk trekk i lønn. Studentene er medlem og man kan bidra 

tilsvarende gjennom semesteravgiften. I tillegg har styret gått inn for å søke om Erasmus 

Mundus-fellesgrad med tittelen Master in CoCreation, Digitalization and Innovation in Public 

Service Systems (CODI). Styret vedtok også at man skal iverksette tiltak for å kunne signere 

erklæringen, The Magna Charta Universitatum (MCU), som handler om å beskytte 

fundamentale universitetsverdier. 

Saken om nytt mandat for ansettelseutvalget for vitenskapelige ansatte endte med å bli den 

mest diskuterte. Mandatet revideres på grunn av ny lov for statsansatte. Det opprinnelige 

forslaget fra Universitetsdirektøren var at dette utvalget skulle bestå av 6 medlemmer, hvorav 

én var student. I forberedelsene til møtet gjorde vi direktøren oppmerksom på at dette ikke vil 



ivareta loven (uhl. § 4.4) som sier at studenter skal ha minst 20 % av medlemmene i alle 

organer med beslutningsmyndighet, med mindre et enstemmig styre vedtar noe annet. På 

bakgrunn av dette løftet Christine en prinsipiell diskusjon om dette med studentrepresentasjon 

og stilte spørsmål ved om dette tilfellet var så spesielt at man burde benytte seg av unntaket i 

loven. Etter litt diskusjon kom hun med et innspill om å redusere utvalgets størrelse for å sikre 

at studentene har minst 20 % av stemmene. Dette ble tilslutt enstemmig vedtatt av styret. Vi 

ser på dette som et viktig gjennomslag for å sikre studentenes medbestemmelse!  

 

Neste møte skal avholdes 07.03. 

Vi tror dette kan bli et bra år i Universitetstyret.  

 

Alle saksdokumenter og protokoller til Universitetstyret finner man her:  

https://www.uia.no/om-uia/organisasjon/universitetsstyret 
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Godkjenning av regnskap 2017 

Bakgrunn for saken 
I henhold til økonomireglementets §2.1 a) legges avsluttet regnskap frem til godkjenning av 

Studentparlamentet.  

I tråd med økonomireglementets §2.3 har også en revisor kontrollert at regnskapet er utført i 

samsvar med god regnskapsskikk, revisorberetningen ligger vedlagt.  

Argumentasjon  

 

Driftsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 26 303. Kr 10 118,- av disse er midler 

tildelt fra Norsk studentorganisasjon (NSO) gjennom frifondsordningen de administrerer på 

vegne av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).  

 

Disse midlene fikk vi fordi NSO har en ordning der de deler ut restmidler på slutten av året. 

STA-styret ønsker å overføre denne summen til budsjett for 2018. De resterende 16 303,- i 

overskudd kommer fra Studentsamskipnaden i Agder (SiA) som en tilbakebetaling for en 

faktura vi ikke skulle betalt, men som universitetet skulle betale. UiA har betalt denne nå.  

 

De 10 118,- vi fikk i frifondsmidler fra NSO foreslås overført inn i budsjett for 2018, og styret 

forslår at de legges inn under post 7120 «Reisekostnader STA-styret». Bakgrunnen for at vi 

ønsker det er todelt. NSO har en regel om at tildelte frifondsmidler må brukes opp innen 

31.mai, og styret har planlagt en del reiser i løpet av våren, blant annet for å skape et best 

mulig beslutningsgrunnlag i en del av de interne prosessene styret jobber med og som skal 

behandles i Studentparlamentet i løpet av våren.  

 

Som man kan se av regnskapet har vi gått noe over budsjett i enkelte poster, og under i andre. 

Dette skyldes at det er vanskelig å planlegge eksakt hva som skal skje langt frem i tid. I 

tillegg kan man se i regnskap for 2017 at styret har søkt eksterne midler til ulike prosjekter. 

Disse har vært innvilget og styret har altså sikret et større handlingsrom i den daglige driften, 

enn hva regnskapet egentlig tillot.  

 

Av den vedlagte revisjonsberetningen kan man lese at revisor mener STA har fulgt god 

regnskapsskikk, og fremlagt et regnskap som dermed også kan godkjennes.  

 

 

Spørsmål knyttet til regnskap kan rettes til førstesaksbehandler på mail (stanestleder@uia.no) 

eller telefon (38 14 21 77). Det settes stor pris på at detaljerte spørsmål kommer i forkant av 

møtet, da det er gjør det lettere å gi grundige svar. Spørsmålene vil bli referert i møtet slik at 

alle i Studentparlamentet stiller med likt grunnlag for diskusjonen.  

mailto:stanestleder@uia.no


  Side 2 

 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvensene av dette vedtaket er at budsjettet for 2018 økes med kr 10 

118,-.  

 

Forslag til vedtak  

1. Studentparlamentet godkjenner regnskap for 2017. 

2. Studentparlamentet vedtar at ekstratildelingen fra NSO på kr 10 118,- i 2017 

overføres til budsjett for 2018, under post 7120 «Reisekostnader STA-styret» 

3. Det resterende overskuddet i regnskap 2017 overføres tilbake til det Studentsosiale 

fondet tilknyttet SiA.  

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på forslag til vedtak. 

 

Vedlegg  

 

Vedlegg 1: Budsjett og regnskap 2017 

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2017 

 

 

English Summary 
 

According to STA’s Economy regulation the Student Parliament shall approve the balance 

sheet for 2017. To ensure that the balance sheet has been conducted according to generally 

accepted accounting practices (GAAP) it has been approved by an auditor.  

The cost accounts for 2017 shows a surplus of NOK 26 303, - . NOK 10 118, - of these is 

from NSO, therefore we would like to transfer that amount in to the budget of 2018.  

All questions about the balance sheet should be directed to the contact person in advance. You 

can send an email to stanestleder@uia.no, or call 0047 38 14 21 77.  

Attachements:  

1. Budget and balance sheet 2017. 

2. Auditor’s report. 

 

 



  Side 3 

Decision suggestion  

1. The Student Parliament passes on the balance sheet for 2017. 

2. The Student Parliament decides to transfer NOK 10 118,- of the surplus from 2017 to 

the budget of 2018, in post 7120. 

3. The profit in the balance sheet transfers back to the fund for Student Activities.  

 
 
 
 
 



Budsjett og regnskap per måned Dato: 18.01.2018

Regnskap: Ny Studentorganisasjonen - Dri
Beskrivelse:

Konto Navn Type Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt

 1900 Kasse, kontanter Balanse (IB:       -12,00)
Budsjett           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00              0,00
Regnskap           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00              0,00

 1920 Bankinnskudd Balanse (IB:   136 367,25)
Budsjett           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00              0,00
Regnskap     165 420,73     -27 312,11     -29 649,96     -24 110,55    -16 335,54     -51 828,31    161 162,65     -33 274,72       4 884,31     -17 562,91     -30 252,74     -74 337,45        26 803,40

 1950 Bankinnskudd for skattetrekk Balanse (IB:      -440,00)
Budsjett           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00              0,00
Regnskap           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00        -500,00          -500,00

 3400 Driftsstøtte fra SiA Inntekt
Budsjett    -280 300,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   -161 820,00           0,00           0,00           0,00           0,00      -442 120,00
Regnskap    -280 300,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00   -161 820,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00      -442 120,00

 6800 Kontor, programvare o.l. Utgift
Budsjett         500,00         500,00       1 500,00       1 100,00         500,00         500,00           0,00       3 500,00       1 500,00       4 000,00       1 500,00         500,00        15 600,00
Regnskap         264,20         549,00       5 388,82       2 266,45          35,00           0,00           0,00         586,23       4 382,78       4 174,59         240,80         333,85        18 221,72

 6840 Aviser og tidskrifter Utgift
Budsjett       4 330,00           0,00           0,00           0,00       2 600,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00         6 930,00
Regnskap       4 851,00           0,00         851,25           0,00       2 684,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00         8 386,25

 6860 Møte, kurs o.l - RSU Utgift
Budsjett      95 000,00      10 000,00       7 000,00       4 500,00      10 000,00         500,00           0,00       2 000,00       5 000,00      10 000,00       4 500,00      10 000,00       158 500,00
Regnskap      78 424,90      18 886,80       6 089,62         904,00       6 065,50      11 110,00           0,00      -9 981,00      -2 314,40      25 846,30      16 146,49      -7 161,60       144 016,61

 6861 Møte,bevertning o.l - STA-styr Utgift
Budsjett       3 000,00       3 000,00       3 000,00       3 000,00       3 000,00      10 000,00           0,00       5 000,00       4 000,00       4 000,00       3 500,00       5 500,00        47 000,00
Regnskap         964,24       1 845,71       1 654,94       2 620,62       4 960,20      14 566,28         506,00       6 776,03      -4 890,95       3 460,83       8 148,59      -3 087,06        37 525,43

 7000 STA-Bilen Utgift
Budsjett       1 000,00       1 000,00       2 000,00       3 500,00       2 500,00         500,00           0,00       1 000,00       1 000,00       2 500,00       1 000,00       1 000,00        17 000,00
Regnskap      19 478,93       1 223,99       6 392,84      -1 817,00         692,09         726,78           0,00       1 629,79         904,19       4 177,97         523,35       2 734,20        36 667,13

 7100 Reisekostnader, RSU Utgift
Budsjett       3 500,00      10 500,00       7 000,00       6 500,00       9 000,00           0,00           0,00       3 000,00       6 500,00       3 500,00       6 500,00       6 000,00        62 000,00
Regnskap       6 761,00         390,60      -1 188,00       8 386,00       1 364,00       5 116,00           0,00           0,00         798,00           0,00       3 652,00           0,00        25 279,60

 7120 Reisekostnader, STA-styret Utgift
Budsjett       2 000,00       5 500,00       2 500,00       2 000,00       1 000,00       8 000,00           0,00       3 000,00       5 000,00       4 000,00       8 000,00       4 000,00        45 000,00
Regnskap       3 571,00       4 343,00      -4 731,00           0,00           0,00      17 914,00           0,00      18 171,70     -11 448,20     -20 383,00       1 128,00      43 538,75        52 104,25
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Budsjett og regnskap per måned Dato: 18.01.2018

Regnskap: Ny Studentorganisasjonen - Dri
Beskrivelse:

Konto Navn Type Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt

 7320 Profileringskostnad Utgift
Budsjett         200,00       5 200,00         200,00       5 200,00         200,00      22 200,00           0,00       8 500,00       8 000,00       4 200,00         200,00      20 000,00        74 100,00
Regnskap           0,00          28,01         884,99      11 704,98           0,00       2 768,75           0,00      15 882,50       7 570,52         200,72         186,26      38 289,05        77 515,78

 7430 Gaver Utgift
Budsjett           0,00           0,00           0,00           0,00         500,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           500,00
Regnskap           0,00           0,00           0,00           0,00         502,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00         164,00         227,00           893,00

 7500 Forsikringspremie Utgift
Budsjett           0,00           0,00      14 000,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00        14 000,00
Regnskap           0,00           0,00      14 268,00           0,00           0,00        -402,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00        13 866,00

 7770 Bankgebyr Utgift
Budsjett         800,00         100,00          70,00          70,00          50,00          50,00          70,00          70,00          70,00          70,00          70,00          70,00         1 560,00
Regnskap         564,00          45,00          38,50          45,50          32,75          28,50         151,35         209,47         113,75          85,50          63,25         -36,74         1 340,83

Resultat Budsjett    -169 970,00      35 800,00      37 270,00      25 870,00      29 350,00      41 750,00          70,00   -135 750,00      31 070,00      32 270,00      25 270,00      47 070,00            70,00
Regnskap    -165 420,73      27 312,11      29 649,96      24 110,55      16 335,54      51 828,31   -161 162,65      33 274,72      -4 884,31      17 562,91      30 252,74      74 837,45       -26 303,40

Likviditet (IB:   135 915,25) Budsjett      34 054,75      -1 745,25     -39 015,25     -64 885,25    -94 235,25   -135 985,25   -136 055,25        -305,25     -31 375,25     -63 645,25     -88 915,25   -135 985,25
Regnskap     301 335,98     274 023,87     244 373,91     220 263,36    203 927,82    152 099,51    313 262,16    279 987,44    284 871,75    267 308,84    237 056,10    162 218,65
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Lokal tiltaksplan tilknyttet Kvalitetsmeldingen  

   
Bakgrunn for saken 

Stortingsmelding 16 (2016-2017) ”Kultur for kvalitet i høyere utdanning”1 (heretter 

Kvalitetsmeldingen) ble presentert av Kunnskapsdepartamentet, og vedtatt av Stortinget 7. 

juni 2017. I Kvalitetsmeldingen vektlegger regjeringen at universitetene og høyskolene spiller 

en avgjørende rolle for samfunnet, ved at de utdanner kandidater med høy kompetanse. For å 

klare dette må universitetene og høyskolene tilby oppdatert og relevante utdanninger som 

motiverer til læring og gjennomføring. Kvalitetsmeldingen gir universitetene og høyskolene 

nødvendige verktøy for å oppnå deres avgjørende rolle, dette ved å heve 

utdanningskvaliteten2.   

 

Ifølge lov om universiteter og høyskoler paragraf 1-5 under Faglig frihet og ansvar kan ikke 

institusjonene gis pålegg eller instrukser om innholdet i undervisning, i forskningen eller i det 

kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet3. Det er institusjonens autonomi, hvor 

Kvalitetsmeldingen understreker at kvalitet i utdanningen skapes lokalt og er kulturavhengig. 

På bakgrunn av dette mener STA det er viktig å utvikle en lokal tiltaksplan om hva studentene 

på UiA mener er viktige tiltak for å bedre utdanningskvaliteten. Dette er et ledd i et arbeid for 

å samarbeide med UiA om Kvalitetsmeldingen, og verktøyene som er presentert der.  

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Kvalitetsmeldingen: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000d

ddpdfs.pdf  

 
2 Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/  
3 Lov om universitet og høyskoler https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15  

https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20162017/id2536007/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15


  Side 2 

Argumentasjon  

Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener studentene skal utarbeide sin egen lokale 

tiltaksplan tilknyttet Kvalitetsmeldingen. For det første gir dette oss en mulighet til å jobbe 

mer målrettet med tiltakene som det refereres til i meldingen. For det andre kan vi i møte med 

Universitetet i Agder (UiA) diskutere tiltak for høyere utdanningskvalitet, som vi vet en 

bredere studentmasse ved UiA også støtter. 

 

Tiltaksplanen er utarbeidet i lys av diskusjoner med styret, Studentenes kvalitetsmelding 

publisert av Norsk studentorganisasjon (NSO), Fag- og forskningspolitisk utvalg i STA, samt 

gjennom workshop med Studentparlamentet (SP). STA har i denne tiltaksplanen valgt å 

vektlegge utvalgte elementer vi mener UiA med fordel kan forbedre og utvikle. De store 

temaene Kvalitetsmeldingen tar for seg, eksempelvis studenttilknytning til arbeidslivet og 

merittering, er ikke vektlagt i denne tiltaksplanen. Dette mener STA er hensiktsmessig da vi 

allerede samarbeider godt med UiA på disse punktene. Dette betyr likevel ikke at vi ikke 

allerede samarbeider med universitetet på punktene nevnt i tiltaksplanen. Det betyr heller at 

dette er områder med ambisiøse formuleringer, hvor vi trenger håndfaste tiltak inn i videre 

arbeid. 

 

Vi vil med dette oppfordre SP til å diskutere foreslåtte tiltak, med en påfølgende votering. 

Dette er en gylden mulighet for SP til å utvikle en lokal tiltaksplan, med elementer SP mener 

er hensiktsmessige for å forbedre utdanningskvaliteten ved universitetet.   

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar den lokale tiltaksplanen, med de endringer som forekommer på 

møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller på forslag til vedtak.  

 

 

Vedlegg: STAs lokale tiltaksplan tilknyttet Kvalitetsmeldingen 

 
 



  Side 3 

 

English Summary 
The Student Parliament is going to vote over a local action plan, where the aim is to increase 

the quality of education at UiA. The local action plan is going to help STA in their work 

towards better educational quality, and in their cooperation with UiA. The local action plan is 

a result from the white paper on  ”Quality Culture in Higher Education”.  

 
 
Decision suggestion 

The local action plan is passed with the changes that might occur during the meeting. 

 
Attachments: The local action plan  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

 

Lokal tiltaksplan for STA 
Tilknyttet Meld. St. (2016/17) Kultur for kvalitet i høyere utdanning       
 

Påstand Tiltak 

At universitetene og høyskolene legger til rette for at en 

mangfoldig studentpopulasjon skal lykkes i sine studier  
- Utjevne sosiale forskjeller ved å  

 Sikre gratisprinsippet for norske og internasjonale studenter 

 Oppfordre og legge til rette for aktivitet i studentaktiviteter og linjeforeninger 

 Tilby veiledning og tilrettelegging for studenter som har behov for det, både faglig og 

sosialt  

En god dialog og tydelig forventningsavklaring mellom 

videregående opplæring, fagskoler, universiteter og 

høyskoler for å sikre gode utdanningsvalg og overganger 

mellom utdanningsnivåene  

 

- Universitet skal legge til rette for flere møteplasser mellom ulike aktører i utdanningsløpet 

og etablere flere åpne møtesteder på campus  

- Universitetet må være tilgjengelig på videregående skoler i regionen ved å  

 Gjennomføre rekrutteringsmøter 

 Gjennomføre åpne dager på de ulike videregående skole etter modell fra åpen-dag på 

universitetet 

 Gjennomføre kursing av lokale rådgivere i videregående skole for å gi opplæring i hva 

universitetet tilbyr 

 Etablere og legge til rette for flere forskerlinjer i videregående skoler i regionen som et 

rekrutterings tiltak 

 Gi mulighet for elever i tredje klasse i videregående opplæring til å ta et valgfag på 

universitetsnivå  

- Senter for fremragende utdanning  (MatRIC) bør være en ressurs for hele regionen og tilby 

kursing av lærere, i tillegg til studenter.  

- Tydeliggjøre forskjellene på fagskole og universitet, og sikre informasjon om hva de ulike 

aktørene tilbyr 

At institusjonene fortsetter arbeidet med å redusere 

uønsket frafall og for å bedre gjennomføringen  

 

- Bedre karriereveiledning og økt skolering av rådgivere i videregående skole og 

ungdomsskole 
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- Informasjon om hva som forventes av deg som student og hva en student kan forvente av 

universitetet bør være tilgjengelig før man velger studiet. Visualisert informasjonsmateriale 

med utgangspunkt i utdanningsplanen 

- Universitet skal aktivt jobbe for å bidra til relevante sommerjobber for masterstudenter, og 

sikre en portal for sommerjobb gjennom Kompetansetorget.  

- Redusere antall studenter i undervisningsgrupper  

- Bedre forholdstallet mellom studenter og ansatte 

- Obligatorisk forkurs for alle studenter i det å være student basert på nyetableringen av Life 

Skills  

- Tilby faglige mentorer til alle studenter på gradsnivå 

- Sikre gode varslingsrutiner for studenter som opplever mobbing og trakassering 

- Bidra med økonomiske midler til universitetets ressurssenter  

Gi universitetene og høyskolene mulighet til å fastsette 

spesielle opptakskrav for enkeltutdanninger  

 

- Åpne opp for at studieprogrammer som ønsker skal kunne benytte skikkethetsintervju på 

profesjonsutdanningene 

- Ikke sette karakterkrav i enkelte fag for opptak i høyere utdanning  

- Universitetet må skreddersy opptak til alle sine studieprogram og avstandardisere dagens 

opptaksmodell  

Vurdere hvordan støtteordningene gjennom Statens 

lånekasse for utdanning kan innrettes for å stimulere til 

progresjon og fullføring av grader. Regjeringen vil også̊ 

vurdere hvordan ordningene i størst mulig grad kan svare 

på behovene fremtidige endringer i studentpopulasjonen 

og arbeidsmarkedet vil medføre.  

- Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte stipendordninger som 

favoriserer studenter som fullfører på normert tid.  

- Se på muligheten til å innføre stipend for studenter som publiserer for publiseringspoeng 

og/eller deltar i relevant praksis utenom studiene.  

- Universitetet skal jobbe for økte studiestøtte for å sikre heltidsstudenten.  

At fagmiljøene lager velfungerende og forpliktende 

beskrivelser av hvilke kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse studentene skal oppnå̊ etter fullført 

utdanning  

- Universitetet skal gjøre læringsutbyttebeskrivelsene lett tilgjengelig og alltid sikre oppdatert 

informasjon på www.uia.no  

- Relevant arbeidslivspraksis skal være en fast del av læringsutbyttebeskrivelsene, i tillegg 

skal arbeidslivet og studenter være med å utforme læringsutbyttebeskrivelsene 

- Læringsutbyttebeskrivelsene må ha lik struktur og enkelt forklare hvilke mål og tematikker 

studenten skal ha gjennomført 

- Sikre system for fagfellevurdering på universitetet og kvalitetssikre disse opp imot andre 

utdanningsinstitusjoner  

http://www.uia.no/
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At alle studieprogrammer på̊ bachelor- eller masternivå̊ 

gir studentene innsikt i hvordan ny kunnskap utvikles og 

valideres i de ulike fagene som inngår i 

studieprogrammet, og hva som kjennetegner anerkjent 

akademisk og vitenskapelig praksis i de relevante 

fagdisiplinene  

- Universitetets kvalitetssystem skal legge til rette for et akademisk fellesskap hvor 

studentene skal være partnere i utviklingen av studiet 

- Studenter skal være aktive i forskningsarbeid som en akademisk partner, mer enn bare en 

assistent  

- Studenter bør pålegges gjennom arbeidskrav å delta i relevante forskningsprosjekter 

og/eller samarbeidsprosjekter med ulike aktører 

At lærings- og vurderingsformene som benyttes, 

understøtter dybdelæring og er egnet for at studentene 

skal oppnå̊ det fastsatte læringsutbyttet  

- Vitenskapelige ansatte ved universitetet skal gjennomføre uni.ped. kurs for å sikre riktig 

pedagogisk kompetanse, hvor universitet må sikre nok ressurser for å tilby slik 

kompetanseheving på campus.  

- Vitenskapelige ansatte ved universitetet skal gjennomføre kursing i digital kompetanse for å 

tilby god undervisning også digitalt 

- Det skal utarbeides en tydelig forventningsavklaring til hva undervisningssituasjonen 

krever mellom underviser og studenter  

- Universitetet skal stille krav om flere typer undervisnings- og  vurderingsformer, og gi 

muligheten til studentene å velge hvordan de ønsker å bli vurdert etter modell fra NTNU. 

Det forventes minst to ulike vurderingsformer.  

- Underveisvurdering skal være regelen på universitetet 

- Det skal legges til rette for at arbeidslivet kan delta i undervisningssituasjonen hvor også 

vitenskapelige ansatte er tilstede. Arbeidslivsaktører bør brukes i større grad enn i dag som 

gjesteforelesere.  

- Det må etableres en campusutviklingsplan med fokus på dybdelæring som legger til rette 

for rom med ulike funksjoner.  

- Automatisk begrunnelse skal innføres i alle vurderingssituasjoner som et ledd i å sikre 

større læringsutbytte. Det bør legges til rette for å diskutere tilbakemeldinger på vurderinger 

med vitenskapelige ansatte.  
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At institusjonene har ambisiøse mål for studentutveksling 

i studieprogrammene, og følger opp disse ambisjonene i 

praksis  

- Universitetet må tilpasse obligatoriske fag gjennom retningslinjer som åpner opp for mer 

utveksling.  

- Universitetet skal ha som mål at  

 Minst 30% av studentene drar på inn- og utveksling et semester av sin grad.  

 Minst 30% av studentene som ikke drar på utvekling tar et internasjonalt sertifikat 

ved universitetet 

- Forskningsgrupper som reiser på feltarbeid skal ha med seg studenter i sitt følge – enten 

som en del av praksis eller som en del av et utvekslingsopphold.  

- Universitetet skal etterstrebe å tilby 30% av sine studier på engelsk.  

- Norske studenter skal inkluderes i internasjonale forskerlinjer, så langt det er mulig.  

- Universitetet og studentorganisasjonen skal legge til rette for at internasjonale studenter 

skal kunne delta i råd, styrer og utvalg.  

- Universitetet og ulike studentorganisasjoner skal bidra til å etablere møteplasser og nettverk 

for norske og internasjonale studenter og ansatte.  

Stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og 

motiverte studentene, her under bruk av forskerlinjer i 

flere studier  

- Integrere forskerlinjer i flere utdanninger for å rekruttere flere til videre akademisk karriere 

- Åpne opp universitetet gjennom flere møter med ulike forskerlinjer fra videregående skole 

og sikre møteplasser mellom studenter og spesielt interesserte elever på ulike fagfelt.  

- Universitetet skal innføre kurs i forskningsmetode, forskningsledelse og 

forskningsprosesser.  

 

I samarbeid med institusjonene og organisasjonene 

vurdere å ta i bruk en stilling som «praksis professor» 

 

- Sikre formell kontakt mellom næringslivet og universitetet, gjennom å ansette en 

gjesteforeleser i en bistilling. Det bør være et krav at ansatte gjesteforelesere fra 

næringslivet har universitetspedagogikk. 

- Krav om at alle teoretiske fag gjennomfører minst en praktisk oppgave i løpet av emnet. 

- Arbeidslivsrelevans skal inn som en del av studentenes emneevaluering 

- Universitetet må legge til rette for flere tverrfaglige emner som legger til rette for mer 

praksis i utdanningene og som sikrer arbeidslivsrelevans gjennom modell fra Open Lab 

At styret og ledelsen på alle nivåer ved universitetene og 

høyskolene har høye ambisjoner for 

utdanningsvirksomheten og prioriterer utdanningskvalitet 

i ressursfordeling, strategier og kommunikasjon 

- De etablerte møteplassene mellom fakultet og institutt må også inkludere studentene 

- Universitetet må ta eierskap til ORG 123, og videreutvikle emnet for å sikre at studenter får 

kompetanse på hvordan faglige vurderinger gjennomføres og gis.  

- Universitetet må få på plass et system for fagfellevurdering av undervisning  
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Studieprogramledelse med tydelig mandat og 

tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å sørge for helhet 

og sammenheng i studieprogrammene  

 

- Som en del av studieprogramleders oppgave skal det arrangeres et fagseminar hvor 

faglærere jobber med å knytte emner sammen og sikrer en rød tråd i studieprogrammet 

- Studieprogramleder skal ta ansvar for ulike vurderingsformer gjennom studieprogrammet  

- Emneansvarlig skal i samarbeid med studieprogramleder sikre et variert 

undervisningsopplegg i alle emner som tilbys i studieprogrammet. 

Utvikle en nasjonal konkurransearena for 

utdanningskvalitet for å stimulere til kunnskap, 

kompetanse og innovativt arbeid i utdanningene.  

- Universitetet skal søke om nye Sentre for Fremragende Utdanning for å videreutvikle sine 

spissfelt. 

- Universitetet skal være en viktig stemme ved å utvikle konkurranseevne på nasjonalt, og 

internasjonalt nivå. 

- Universitetet skal lage en markedsplan for hvordan universitetet skal gjøre seg mer 

attraktive for relevante studentgrupper i rekrutteringsfasen.  

At universitetene og høyskolene har en vesentlig høyere 

investering i forskning på og utvikling av egen utdanning 

og undervisningspraksis  

- Det må settes av økonomiske midler, tid og ressurser for at  vitenskapelige ansatte skal 

kunne møte andre vitenskapelige ansatte og studenter for å videreutvikle en kultur for 

kvalitet 

 

Styrke kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeid, blant 

annet gjennom forskning på undervisning og læring i 

høyere utdanning  

- Universitetet må følge opp sitt kvalitetssystem gjennom studieutvalget med faste tidspunkt 

for orienteringer om arbeidet  

- Universitetet må legge til rette for egne forskningsprosjekter som knytter seg til 

følgeforskning på egen utdanning og utdanningsledelse på Universitetet 
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Studenter i nytt ansettelseutvalg på UiA  

   
Bakgrunn for saken 

Universitetstyret vedtok i sitt styremøte 30. januar nytt mandat for et nytt ansettelseutvalg for 

undervisnings- og forskerstillinger på Universitetet i Agder (UiA). Utvalget har tidligere hatt 

navnet tilsetningsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger. Oppgaven til det nye utvalget 

gjenspeiler dette utvalget, men sammensetningen er blitt annerledes og noe mer myndighet er 

gitt utvalget. Bakgrunnen for at saken kommer til Studentparlamentet er at parlamentet selv 

må bestemme hvem som skal representere studentene i det som blir et nytt utvalg på UiA. 

Studentene går fra å ha to representanter med fulle rettigheter, til å ha en med fulle rettigheter 

og en med kun tale- og forslagsrett. Det henger sammen med bestemmelsene i Universitet- og 

høgskoleloven.  

 

Med fulle rettigheter menes tale-, forslags-, og stemmerett.  

 

Argumentasjon  

Styret mener saken ikke trenger å resultere i nyvalg i og med at Studentparlamentet valgte 

sine representanter til det tidligere tilsettingsutvalget i november. Styret vil derfor foreslå at 

kandidaten som hadde flest stemmer fra daværende valg, velges som representanten i 

ansettelseutvalget med fulle rettigheter. Den med nest flest stemmer blir valgt til å møte med 

tale- og forslagsrett. Begge studentene får møtegodtgjørelse for å møte.  

 

Ved naturlig frafall til møte foreslår styret at den med tale- og forslagsrett rykker opp med 

fulle rettigheter i møte og at vara trer inn med tale- og forslagsrett. 

 

Dagens representanter som ble valgt til å representere studentene i tilsettingsutvalget er:  

 

Marius Njerve (11 stemmer) 

Olea Norset (11 stemmer) 

 

Styret foreslår at Marius Njerve får fulle rettigheter og at Olea Norset møter med tale- og 

forslagsrett. I og med at begge har likt stemmetall har vi valgt å legge til grunn alfabetets 

rekkefølge for å finne en løsning på stemmelikheten. De to valgte vararepresentantene berøres 

ikke av omleggingen i utvalget.  

 

De vil fortsette som vanlig og er:  

1. vara: Andreas Gravdahl 

2. vara: Ingvild Sommerfeldt 

 

Saksbehandler har vært i kontakt med representantene som berøres av omleggingen.  
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Økonomiske konsekvenser 

Saken vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar at studentrepresentantene valgt i november 2017 for å sitte i 

tidligere tilsetningsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger, møter som 

studentrepresentanter i UiAs nye ansettelseutvalg for undervisnings- og forskerstillinger.  

Marius Njerve møter med fulle rettigheter, mens Olea Norset møter med tale- og forslagsrett. 

Andreas Gravdahl og Ingvild Sommerfeldt fortsetter som vara i prioritert rekkefølge etter 

stemmetall.  

Når studentrepresentanten med fulle rettigheter er borte fra møter, rykker studenten med tale- 

og forslagsrett opp i vedkommendes frafall. Vararepresentant kommer inn med tale- og 

forslagsrett.   

Vedtaket vedtas med eventuelle endringer som kommer frem i møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på saken og dens nye struktur for studentrepresentasjon i det nye 

ansettelseutvalget på UiA.  

 

Vedlegg  

 

Link til Universitetsstyrets sak: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/AgendaItems/Details/206144    

 
(Merk at endelig referat ikke foreligger og derfor er ikke forslag til vedtak det som endelig ble 

vedtatt. Totalt er det fem representanter, enn mindra ansatt enn hva universitetsdirektøren 

foreslo ovenfor styret.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/AgendaItems/Details/206144


  Side 3 

English Summary 
 
The Student Parliament of the Student Organization of Agder (STA) has to decide which of 

the two student representatives who are going to represent the students of UiA in the 

University of Agder’s Employment committee with full rights. The other one will just have 

the opportunity to speak and suggest in the committee.  

 

The reason why the Student Parliament has to treat this case at its meeting is justified by the 

change of mandate and member of the committee.  

 

The STA-board suggest that Marius Njerve will meet with full rights, and that Olea Norset 

will meet with the right to speak and suggest in the committee.   

 

Andreas Gravdahl and Ingvild Sommerfeldt continues as vice representatives in the 

committee.  

 

 

Suggestion decision  

The Student Parliament passes that the student representatives elected in November 2017 for 

the former Employment`s Committee will meet as student representatives in UiA`s new 

Employment`s Committee.  

Marius Njerve will meet with full meetings rights, while Olea Norset will meet with the right 

to speak and make suggestions. Andreas Gravdahl and Ingvild Sommerfeldt will continue as 

elected vice- representatives according to the order they were elected in.  

When the student representatives with full meeting rights is absent from a meeting, the student 

with the right to speak and make suggestions will take over its full meeting rights. The vice-

representatives will then meet with the right to speak and make suggestions.  

The suggestion is passed with the changes that might come at the meeting.  
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Intensjonsvedtak om inngåelse av samarbeid med ZINASU 

   
Bakgrunn for saken 

Tidligere i høst ble STA-styret kontaktet av tidligere SP-medlem Tererai Obey Sithole 

angående muligheten for å inngå et samarbeid med en av våre globale søsterorganisasjoner, 

den nasjonale studentorganisasjonen i Zimbabwe. Organisasjonen heter ZINASU. Styret har 

gjennom høsten sett på, og diskutert hva slags type samarbeid som kunne være aktuelt å 

inngå.  

 

Før vi går videre med saken er det viktig for styret at et eventuelt samarbeid/en eventuell 

avtale er forankret i Studentparlamentet, og det er på bakgrunn av dette vi ønsker å løfte saken 

om et intensjonsvedtak på det nåværende tidspunkt. Styret trenger en indikasjon på at dette er 

noe vi skal arbeide videre med denne våren.  

 

STA har vedtatte prinsipper for internasjonal solidaritet, hvor det er bestemt at en eventuell 

samarbeidsavtale må vedtas av Studentparlamentet med ¾ flertall (se vedlegg).  

  

Argumentasjon  

Styret ønsker at Studentparlamentet vedtar en intensjon om å inngå et samarbeid med 

ZINASU. Styret har ikke bestemt seg for om vi ønsker at STA skal inngå i en 

samarbeidsavtale eller om det er andre hensiktsmessige måter å samarbeide med ZINASU på.  

 

Det vi vet er at SAIH arbeider med å etablere et samarbeid med ZINASU, og vi kan vurdere 

om vi skal bli med på de aktivitetene som arrangeres av SAIH. I så fall er det nødvendig at 

Studentparlamentet uttaler dette.  

 

Når det kommer til innhold i et slikt samarbeid har vi sett for oss flere ulike områder som vi 

ønsker å samarbeide om. ZINASU opererer i en dramatisk annerledes politisk kontekst enn 

det STA gjør, samtidig som våre organisasjoner har veldig like målsetninger. Det kan være 

hensiktsmessig for STA å lære av ZINASU om hvordan de arbeider for å påvirke politisk, og 

ZINASU vil ha et stort utbytte av å lære hvordan vi arbeider med politiske prosesser opp mot 

universitet, kommune, fylke og storting/regjering. Et annet viktig aspekt vi har diskutert 

dreier seg om organisasjonsbygging- og utvikling. Ut fra det vi har diskutert vil begge våre 

organisasjoner ha stort utbytte av å lære om hvordan våre ulike organisasjoner fungerer internt 

og eksternt. 

 

For STAs del er det en tredje ting som er viktig å ha med seg inn i et eventuelt samarbeid. Det 

er perspektivet om solidaritet. STA er opptatte av at alle verdens studenter skal ha lik tilgang, 

og lik rett på høyere utdanning, og derfor er det viktig at vi bidrar til å bygge gode 

studentdemokratier andre steder i verden. Styret mener derfor det er viktig at vi støtter opp om 
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det positive arbeidet som gjøres andre steder. Tanken om å fremme demokrati og gode 

institusjoner må være prioritert, for det er gjennom felles utvikling at vi bringer verden videre. 

Et slikt samarbeid er også veldig aktuelt nå som Zimbabwe er midt i en turbulent politisk 

situasjon, for gjennom å bidra til å bygge gode organisasjoner kan vi bidra til at demokratiet 

utvikles i et sårbart område.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Med dette vedtaket binder vi ingen ressurser i organisasjonen, men man kan tenke seg at en 

eventuell samarbeidsavtale kan komme til å binde opp noen ressurser i fremtiden. Samtidig 

vet vi at NSO har en del ulike fond man kan søke om støtte til internasjonalt arbeid, og vi har 

også utforsket andre muligheter for finansiering.  

 

Likevel er det viktig å understreke at et intensjonsvedtak i denne saken ikke vil binde oss 

økonomisk.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar at styret arbeider videre med saken, med intensjon om å inngå et 

samarbeid med ZINASU, med de endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på forslag til vedtak.  

 

 

Vedlegg: STAs internasjonale prinsipper 
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English Summary 
 
STA wants the Student Parliament to consider a collaboration with the national students union 

of Zimbabwe (ZINASU). STA was contacted by one of our former members of the Student 

Parliament regarding this, and we’ve spent the autumn considering what sort of collaboration 

we could start. We also know that SAIH has a collaboration with ZINASU, and we might 

consider joining some of their activities.  

 

In order for us to know if this is something to move further on with, we need an approval 

from the Student Parliament. Therefor we lift this to the Student Parliament for a discussion 

and possibly a decision to keep working on this.  

 
Decision suggestion 

The Student Parliament decides that the STA-board continues to work on starting a formal 

collaboration with ZINASU, with the changes that might come at the meeting.  
 

 
 
 
 
 



Prinsipper for internasjonal solidaritet 

1. STA skal være en del av den globale studentstemmen. 

2. STA er en samfunnsaktør som kan sette alles studentstemmer på dagsorden, også ut over 

egen institusjon. Engasjementet skal ikke gå på bekostning av lokalt arbeid.  

3. STA definerer internasjonal solidaritet i høyere utdanning som et felles globalt arbeid for å 

fremme menneskerettighetenes artikkel 26 om utdanning. 

4. STA kan engasjere seg i enkeltsaker etter vedtak i Studentparlamentet og inngå avtaler med 

ulike utdanningsinstitusjoner i verden, ved et 3/4 flertalls samtykke i Studentparlamentet. 
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Definisjon: Hva er en tillitsvalgt? 
 

Bakgrunn for saken:  
Studentorganisasjonen i Agder (STA) vil løfte til Studentparlamentet en definisjon som skal 

presisere hva STA legger i det å være tillitsvalgt på UiA. I tillegg ønsker vi å definere noen av 

rollene en tillitsvalgt har på Universitetet i Agder (UiA). Denne definisjonen skal bidra til å 

tydeliggjøre forståelsen av tillitsvalgte i alle ledd på UiA. STA jobber aktivt for å styrke 

tillitsvalgtrollen og en slik definisjon vil styrke dette arbeidet.  

 

Bakgrunnen for at saken løftes opp henger sammen med de mange ulike møtene STA-styret 

har med både sentraladministrasjon på UiA og fakultetsadministrasjoner på begge campus. 

Det å kunne ha en standardisert definisjon på hva en tillitsvalgt er og gjør, gjør arbeidet med å 

fronte tillitsvalgte i kvalitetssystemet enklere, men også likt uavhengig av hvem man møter 

fra UiA.  

 

Fordi tillitsvalgte er et viktig ledd i kvalitetssystemet og det konkrete bindeleddet mellom 

STA og studentene mener STA-styret det er viktig at Studentparlamentet mener noe om deres 

rolle.  

 

Definisjonen er også ment for å beskytte både tillitsvalgte og ansatte i å forstå sine roller, og 

kanskje viktigst, sikre en rolleavklaring fra første stund. Styret har erfaring med uavklarte 

forhold som ofte skaper støy i kvalitetsprosessen som skal utvikle universitetet, ikke skape 

merarbeid fordi prosessene blir vanskelig.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Definisjonen,» Hva er en tillitsvalgt?», vedtas med de endringer som måtte forekomme på 

møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

English summary: 

 
This definition explains what the Student Organisation in Agder (STA) identifies as the roles 

of student representatives. Student representatives at the University of Agder (UiA) holds an 

important role, therefore STA means that it is important to make a definition that clarifies the 

role and expectations of student representatives. 

 

Economic consequences: 

None. 

 

Decision suggestion: 

The definition “Hva er en tillitsvalgt” is passed with the changes that might come during the 

meeting. 

 

 



 
 

Hva er en tillitsvalgt? 
 

Definisjon vedtatt av Studentparlamentet til STA, den 21.02.2018. 

 

En tillitsvalgt er en valgt person som har oppnådd tilliten fra sine medstudenter på 

Universitetet i Agder (UiA) til å representere dem i prosesser, møter og samlinger hvor 

studentenes stemme skal løftes frem.  

 

Tillitsvalgte skal fungere som et bindeledd mellom studentmassen og de vitenskapelige 

ansatte, men også mellom studentmassen og Studentorganisasjonen i Agder (STA).  

 

Tillitsvalgte og UiA 

De tillitsvalgte har som oppgave å sikre studentstemmen i evalueringsprosesser på studiet sitt, 

både på emnenivå og på studieprogramnivå. Tillitsvalgte skal også bistå sine medstudenter i 

saker hvor det er nødvendig at noen kontakter riktig nivå på tjenestestigen.  

 

Den tillitsvalgte har også forpliktet seg til å kjenne universitetets si-ifra-system og 

studentombud-ordningen på en god måte. Den tillitsvalgte skal kunne veilede medstudenter til 

å varsle ulike forhold, hvis nødvendig.  

 

Hovedoppgaven til en tillitsvalgt på UiA vil likevel være å avklare tidspunkt og sted for 

gjennomføring av midtveisevalueringen eller sluttevalueringen av emnet/studieprogrammet 

den tillitsvalgte tilhører. Avklaringen skjer i samråd med den vitenskapelige ansatte som har 

ansvar for å informere om det man blir enige om. I tillegg skal den tillitsvalgte gjennomføre 

evalueringsprosessen og delta i studieråd. Her er det nødvendig at den tillitsvalgte opptrer 

med korrekthet – spesielt hvis det oppstår situasjoner hvor omfattende kritikk rettes mot 

universitetet.  

 

Den tillitsvalgte er forventet å være ærlig om tilbakemeldinger og sørge for at studentenes 

stemme blir en sentral del av kvalitetsarbeidet på UiA.  

 

I møte med universitetet er det også en forventning at den tillitsvalgte blir behandlet som 

nettopp tillitsvalgt, og ikke personen som er valgt til vervet. 

 

Det ligger et viktig ansvar hos den tillitsvalgte i å fremstå objektiv. Det betyr at den 

tillitsvalgte er valgt for å representere flertallet, men også mangfoldet i meningene som 

fremmes.  

 

Den tillitsvalgte skal sørge for at vedkommende er registrert på innsia.uia.no som tillitsvalgt i 

hele sin funksjonstid.  

 

Tillitsvalgte og STA 

Tillitsvalgte er en viktig del av STA. Gjennom sitt verv er de kontaktpunktet mellom 

studentmassen og studentenes interesseorganisasjon. STA skal gjennom kvalitetssystemet 

arrangere et tillitsvalgt kurs. Dette kurset er det forventet at tillitsvalgte deltar på som en del 

av arbeidsporteføljen sin. Det arrangeres også hvert semester en tillitsvalgtssamling på hvert 

fakultet og avdeling for lærerutdanning. Disse to samlingene i løpet av ett år er det forventet 



at den tillitsvalgte etterstreber å delta på. Samlingen er møtepunktet mellom fakultetsledelsen 

og avdelingsledelsen, STA og de tillitsvalgte.  

 

STA-styret vil ha en kontaktperson som forholder seg til de tillitsvalgte og som vil sende ut 

mail med viktig informasjon det er forventet at den tillitsvalgte sprer videre til sine 

medstudenter.  

 

Gevinster 

Alle tillitsvalgte på UiA skal få lik mulighet til å ta 10 studiepoeng ekstra i emnet ORG123; 

medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner.  

 

I tillegg skal UiA og STA etterstrebe å gjennomføre aktiviteter de tillitsvalgte kan nyte godt 

av i løpet av et studieår.  
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Møtedato 21.02.18 

Saksbehandler Kristian Bakken 
 

 

 

 

Resolusjon: Stå opp for akademisk frihet!  

   
Bakgrunn for saken 

I vårt politiske måldokument har vi noe politikk om Students at Risk (STAR)-studenter, men 

som man kan lese er den politikken moden for litt oppgradering. I samarbeid med 

Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) har vi derfor utarbeidet denne resolusjonen. Både 

for å forbedre vår respektive politikk på området, men også for å utvide vårt politiske 

samarbeid med en av våre nære samarbeidspartnere.  

 

Argumentasjon  

Ytringsfrihet, eller å kjempe for de sakene en synes er viktig, studere det en vil og å forske på 

det en vil er på ingen måte en selvfølge. Den akademiske friheten er under angrep, eller 

nesten ikke-eksisterende i mange land. Over hele verden opplever studenter og forskere å bli 

straffet og forfulgt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter. 

Students at Risk (STAR)- og Scholar at Risk (SAR)-ordningene gjør at studenter og 

vitenskapelig ansatte, som av sikkerhetsmessige grunner ikke har mulighet til å fortsette 

studiene, eller arbeidet i sine hjemland, kan fullføre høyere utdanning i Norge, eller få 

muligheten til å arbeide og forske i Norge. STAR-ordningen fortsetter med et fjerde opptak 

høsten 2018. I statsbudsjettet ber flertallet Utenriksdepartementet om å vurdere en 

videreføring av pilotordningen i tre nye år før en ny evaluering gjennomføres. Ordningen har 

likevel ingen permanent garanti.  

 

Det å gjøre ordningen permanent har vært en viktig sak for store deler av studentbevegelsen 

siden ordningen ble opprettet. STA har ikke tidligere hatt særlig omfattende poltikk på dette 

området. Som en del av en nasjonal, og internasjonal studentstemme er det viktig at STA tar 

et tydelig standpunkt for å underbygge det internasjonale engasjementet til organisasjonen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Denne resolusjonen vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar resolusjonen” Stå opp for akademisk frihet!”, med de endringer 

som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på forslag til vedtak. 

 



  Side 2 

Vedlegg  

 

Resolusjon: Stå opp for akademisk frihet!  

 
 
 
 
 

English Summary 
STA has in collaboration with our close partner StOr (STA in Stavanger) created a resolution 

about Students at Risk (STAR), and Scholars at Risk (SAR). In this resolution, we ask that the 

university and government to use more recourses on the STAR and SAR- programs to help 

ensure academic freedom for our colleagues across the world.  

 

It is important to be an active part of a global student voice, and STA feels it necessary to 

improve on our politics in this area.  

 

 

Decision suggestion 

The Student Parliament adopts the resolution “Stå opp for akademisk frihet!”, with the 

changes decided on the meeting.  

 

 

 

 

 
 



 

 

Stå opp for akademisk frihet!  
 

Over hele verden opplever studenter og ansatte å bli straffet og forfulgt som følge av sitt 

engasjement for demokrati og menneskerettigheter. Det man i Norge kjenner som 

akademisk frihet, ytringsfrihet, og politisk engasjement, er for mange ingen selvfølge, og 

betegnes i mange land som uønsket oppførsel. Den akademiske friheten er under angrep, 

eller nesten ikke-eksisterende i mange land. Students at Risk (STAR)- og Scholar at Risk 

(SAR)-ordningene gjør at studenter og vitenskapelig ansatte, som av sikkerhetsmessige 

grunner ikke har mulighet til å fortsette studiene, eller forskningen i sine hjemland, kan 

fullføre høyere utdanning i Norge, eller få muligheten til å forske i Norge. 

  

Økt globalisering betyr at våre utfordringer som studenter høyst sannsynlig er knyttet til 

utfordringer våre medstudenter møter i andre land. Global solidaritet mellom studenter er 

derfor avgjørende. Studentorganisasjonen i Agder (STA) støtter studentdrevet 

solidaritetsarbeid av organisasjoner, og tiltak som retter fokus på studenter som kjemper for 

frihet, demokrati og menneskerettigheter. Retten til akademisk frihet og frihet til å delta i 

den offentlige debatten må sikres, både for akademikere og studenter. Politisk 

undertrykkelse og angrep på den akademiske friheten svekker kvaliteten på, og tilliten til 

utdanning og forskning. 

 

STA mener det er viktig å støtte ordninger som gir hjelp til undertrykte studenter og 

forskere, spesielt viktig er det å støtte de studenter og forskere som gjør dette i land der 

deres akademiske frihet er truet. 

  

 

Studentorganisasjonen i Agder ønsker at: 

  

 Student at Risk ordningen må bli permanent, og universitetene må sikres bedre 

finansiering til å kunne ta imot, og øke opptaket av risk-studenter på best mulig 

måte. 

  Regjeringen må ta større ansvar for å sikre at flere Scholars at Risk får muligheten til 

å komme til Norge, gjennom økte bevilgninger til Universitetene til dette formål. 

 Studentorganisasjonen i Agder må bli bedre på å fordømme brudd på akademisk 

frihet. STA krever at også Universitetet i Agder tar større ansvar for å fordømme 

brudd på akademisk frihet. 
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Møtedato 21.02.18 

Saksbehandler: Birgitte Kalvatn 

 

Resolusjon: Retningslinjer for seksuelle relasjoner mellom ansatte og 

studenter 

 

Bakgrunn for saken: 

 

STA-styret foreslår resolusjonen for å tydeliggjøre vårt standpunkt i en dagsaktuell tematikk, 

som vi ikke har vedtatt politikk på hverken i STAs vedtekter, politisk måldokument eller 

handlingsplan. I følge flere lovverk er ikke seksuell trakassering lovlig og for å forebygge 

dette mener STA det er viktig med en tydelig formening om relasjoner mellom ansatte og 

studenter, uavhengig av om det er studentens foreleser eller ei. Resolusjonen viser at STA tar 

et tydelig politisk standpunkt til at seksuelle relasjoner mellom ansatte og studenter ikke bør 

forekomme for å sikre studentenes trivsel og læringsmiljø.  

 

Argumentasjon: 

STA mener det vil være problematisk om en student og en ansatt innleder et forhold i en 

studiesituasjon hvor den ansatte også er foreleser/veileder for den gitte studenten. Dette er 

bakgrunnen til at STA utformer denne resolusjonen og STA mener vil bidra til å forebygge 

eventuell seksuell trakassering. Videre vil den foreslåtte resolusjonen sikre det gjensidige 

tillitsforholdet som er mellom ansatte og studenter. Hvilke påvirkninger en slik relasjon kan 

ha for den enkelte er også av bekymring og STA mener dermed at en resolusjon med 

retningslinjer om at dette ikke bør forekomme bidrar til et tydelig politisk standpunkt til hva 

studentene mener om denne saken.  

 

I vår handlingsplan står det at STA skal ha ”en viktig rolle i å utarbeide tiltak for å skape et 

inkluderende universitet med fokus på mobbing” og videre at vi skal ”sette psykososialt 

læringsmiljø på dagsorden”. STA-styret mener at et positivt vedtak av resolusjonen viser at 

STA arbeider aktivt for å nå dette målet. Samtidig leder rektor ved UiA, Frank Reichert, den 

nasjonale arbeidsgruppen i UHR som skal arbeide med utredningen for hvordan UHR-

sektoren skal bekjempe mobbing og seksuell trakassering. Det er dermed viktig at studentene 



 

på UiA allerede nå tar stilling til at slike relasjoner ikke skal forekomme og at man på den 

måte bidrar til forebygging av flere eventuelle saker.  

 

 

Videre står det i STAs vedtekter om formål § 2 at ”vi skal ivareta og sikre studentenes (...) 

velferdsmessige (...) interesser, jf. Universiteter og høyskoleloven § 4-1”.  I tillegg legger vårt 

politiske måldokument tydelige føringer for at universitetet skal ha et godt psykososialt 

læringsmiljø: ”Universitetets læringsmiljøutvalg skal aktivt jobbe med tiltak som bedrer 

studentenes psykososiale læringsmiljø, også inn i det faglige miljøet.”.  

 

Politikken vår skal være for alle studenter.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ingen. 

 

Forslag til vedtak: 

Studentparlamentet vedtar resolusjonen Retningslinje for relasjoner mellom ansatte og 

studenter, med de endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret: 

Styret innstiller på at saken vedtas  

 

 

 

Vedlegg 1: Resolusjon Retningslinjer for relasjon mellom ansatte og studenter 

  



 

 

English Summary 
 

This resolution is pointing out the Student organizations (STA) politics on relations between 

employers and students in higher education.  

 

This resolution is formed to ensure that we take our students welfare seriously and that any 

relation out of the professional should not be allowed. This is thought to be proactive for 

sexual harassment. Since there are no direct political statements towards this in our political 

documents, we saw the need of taking a specific standpoint.  

 

Since our management documents already says that the University have a responsibility that 

all students learning environment is a priority STA means that this resolution is important for 

all students.  

 

STA means any relations out of the professional should not be allowed. 

 

 

Decision suggestion 

The resolution Relations between employers and students is passed with the changes that 

might come during the Student Parliament meeting.  

 



 

  

Resolusjon av Studentorganisasjonen i Agder. Vedtatt av Studentparlamentet 21. februar 2018 

Retningslinjer for seksuelle relasjoner mellom ansatte og studenter 

Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at det er behov for tydelige retningslinjer om 

seksuelle relasjoner mellom ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. 

Universitetet i Agder (UiA) har klare retningslinjer for saksbehandling når studenter føler seg 

mobbet eller trakassert, men det mangler tydelige retningslinjer som regulerer seksuelle 

relasjoner mellom ansatte og studenter. Det foregår en grundig gjennomgang av denne 

tematikken i hele sektoren og STA mener det er viktig at også Universitetet i Agder setter i 

gang arbeidet med å etablere tydelige retningslinjer.   

 

Studenter og ansatte som har gode relasjoner er i seg selv ikke et problem. Et godt akademisk 

felleskap mellom studenter og ansatte er noe STA støtter, og oppfordrer til. Likevel viser den 

siste tidens medieoppslag1 om etterspillet av en seksuell relasjon mellom student og ansatt 

tydelig at det er behov for å lage retningslinjer om slike forhold.  

 

Universitetets- og høyskoleloven § 4-3 (2) sier at studentene skal ha et fullt forsvarlig 

læringsmiljø, både fysisk og psykisk2. Arbeidsmiljøloven § 4-3 (3) sier at arbeidstaker ikke 

skal ”utsettes for trakassering eller utilbørlig opptreden”3. Dette gir en indikasjon på hva som 

ikke er akseptabel oppførsel på en arbeidsplass – inkludert et universitet. Likestillings- og 

diskrimineringsloven § 13 forbyr seksuell trakassering og pålegger utdanningsinstitusjoner å 

forebygge og forhindre dette4. For å opprettholde studenter og ansattes integritet og respekt, 

er det viktig å etablere tydelige retningslinjer.  

 

STA ønsker at: 

  UiA må etablere tydelige retningslinjer som omhandler seksuelle relasjoner 

mellom studenter og ansatte.  

 Ansattes og studenters relasjoner skal bygges på gjensidig tillit.  

                                                 
1 http://universitas.no/nyheter/63447/maren-24-varslet-om-trakassering-ble-bedt-om-a 
2 Lov om universiteter og høyskoler, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15 

3 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

4 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51  
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Møtedato 21.02.18 

Saksbehandler Kristian Bakken 
 

 

 

 

Resolusjon: Utdanning er ikke en vare, men en rettighet  

   
Bakgrunn for saken 

I STAs politiske måldokument har vi politikk på at all høyere utdanning skal være gratis, og 

tilgjengelig for alle. I Norge har alle mulighet til å ta høyere utdanning, og den er stort sett 

gratis for både norske og internasjonale studenter. I mange land er ikke tilgangen på god 

offentlig høyere utdanning god nok for alle de som ønsker å studere. Mange land har heller 

ikke gode offentlige tilbud, og er dermed helt avhengig av private aktører. I Norge er det ikke 

lov å ta ut utbytte når man driver med høyere utdanning, dette er en regel som i liten grad 

eksisterer over hele verden.  

 

Det har vært en stor fremvekst av kapitalistiske utdanningsinstitusjoner i mange land, og det 

viser seg at disse i varierende grad vektlegger kvalitet i utdanning og forskning. SAIH har 

denne våren en kampanje som handler om viktigheten av å se på utdanning i et 

rettighetsperspektiv, og STA-styret ønsker å støtte opp om denne kampanjen ved å løfte den 

vedlagte resolusjon for Studentparlamentet.  

 

Trump University har vært en del i media det siste året, og er på mange måter et 

kroneksempel på en kapitalistisk utdanningsinstitusjon. Studentene bruker mange penger på 

en utdanning som viser seg å ikke være det den lover. STA-styret mener det er viktig at vi er 

solidariske med de som ikke har de samme mulighetene som norske studenter, og støtter opp 

om det viktige arbeidet med å sikre at høyere utdanning er en rettighet. 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Denne resolusjonen vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar resolusjonen” Utdanning er ikke en vare, men en rettighet”, med 

de endringer som måtte forekomme på møtet. 

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på forslag til vedtak. 

 

Vedlegg  

 

Resolusjon: Utdanning er ikke en vare, men en rettighet  



  Side 2 

English Summary 
  

STA’s political document states that everyone should have the right to free higher education. 

In Norway, the access to higher education is generally good, and there is a rule that higher 

education is not supposed to be for-profit. This is a rule that do not exist all over the world.  

 

The STA-board would like to support SAIH’s spring campaign regarding this issue, and by 

adopting this resolution, the Student Parliament takes a clear stance in this case.  

 

 

Decision suggestion 

The Student Parliament adopts the resolution “Education is not a commodity, but a right”, 

with the changes decided on the meeting.  

 

 

 

Attachments: resolution, “Education is not a commodity, but a right” 

 

 
 
 
 
 



 
 

Utdanning er ikke en vare, men en rettighet  

 

I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen steder er 

konsekvensen av dette høye studentavgifter og dårlige lånetilbud for studenter, som fører til at 

tilgang i større grad er basert på økonomisk bakgrunn hos den enkelte student. En annen 

utfordring er at manglende offentlig finansiering kan være en trussel mot fri forskning. Dette 

fordi høy midlertidighet gjør at forskere driver selv-sensur, i redsel for å miste jobben. I tillegg 

kan manglende finansiering gjøre at en større grad av forskningen nyttes til å løse oppgaver for 

næringslivet, gjennom betalt forskning. I seg selv er ikke betalt forskning problematisk, men vi 

trenger også grunnforskning for å løse sentrale og mer langsiktige samfunnsmessige 

utfordringer.  

 

I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen utviklingspolitikken, med 

et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere utdanning er derimot tilegnet få 

ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig vet vi at høyere utdanning og forskning har stor 

betydning for å sikre et lands evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene 

har også en indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst 

trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens barn.  

 

Vi i Studentorganisasjonen i Agder mener at norske myndigheter må se utdanningsløpet i et mer 

helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. Dette 

som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på høyere utdanning uavhengig av 

økonomisk bakgrunn globalt.  

Studentorganisasjonen i Agder mener at:   

 Utdanning ikke burde være en vare, men en rettighet 

 Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel 

 15% av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020 

 Satsningen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er involvert 

burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART og NORGLOBAL II 

 

Studentorganisasjonen i Agder skal også oppfordre UiA til å bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere 

utdanning i norsk utviklingspolitikk.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Education is not a commodity, but a right  

 

The higher education sector globally is currently heavily underfinanced. Some places this results in 

high student fees and unsatisfying loan schemes for students. In turn this contributes to making 

access to quality higher education limited to the most privileged. Another challenge is that lack of 

public funding can be a threat to free research. This is because a high degree of temporary positions 

for researchers promotes self-censorship, in fear of losing their jobs. In addition, inadequate funding 

may mean that a greater amount of research is used to solve tasks for cooperations, through 

contractual research. In itself, contractual research is not problematic, but we also need basic 

research to solve important and long-term societal challenges. 

 

Today, primary education is one of Norway's main priorities within development policy, with a 

special focus on girls' access to basic schooling. Higher education, on the other hand, is allocated few 

resources and given little attention. However, we know that higher education and research are 

important for securing a country's ability to develop. Each and every one of the 17 sustainability 

goals has an indicator that is dependent on education or research. Not least, educated teachers are 

required to achieve the goal of primary school for all the children of the world.  

 

We at the Student Parliament UiA believe that the Norwegian government must see education in a 

more holistic perspective and invest more in higher education within Norwegian development policy. 

This as part of promoting academic freedom and equal access to higher education regardless of 

socioeconomical background globally. 

We believe: 

• Education should not be an commodity, but a right 

• The government should give increased focus to higher education as a tool for development 

• 15% of Norwegian aid should be earmarked education by 2020 

• The development initiatives related to higher education where Norway is already involved 

should be given increased funding. This applies to programs such as NORHED, NORPART and 

NORGLOBAL II 

 

The Student Organisation of Agder will also urge UiA to contribute to increase focus on higher 

education in Norwegian development policy. 
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Saksbehandlere Aina Aarsheim og Kristian Bakken  

 

Bakgrunn for saken 

Studentorganisasjon i Agder (STA) ønsker å løfte den vedlagte strategien; ”Strategy for 

Inclusion” som et politisk arbeidsdokument. Strategien skal legge føringer for hvordan STA 

skal jobbe med inkludering av internasjonale studenter på Universitetet i Agder (UiA). Dette 

dokumentet er blitt utarbeidet i Ainas praksisperiode, med innspill fra et møte med mange av 

de som jobber med internasjonalisering på UiA, og i samarbeid med tillitsvalgte på 

tillitsvalgtsamlinger gjennom høsten.  

 

Strategidokumentet omhandler både faglig og sosial inkludering, og hvordan STA kan jobbe 

for et mer inkluderende UiA, for internasjonale studenter som kommer hit på utveksling, eller 

for å ta en hel grad. Vel så viktig er dette for de norske studentene som ikke reiser på 

utveksling. Muligheten til å være en del av et internasjonalt UiA er viktig for å bygge den 

internasjonale kompetansen hos studentene som blir hjemme. Dokumentet er tydelig på at 

noen av de foreslåtte strategiene innebærer et utstrakt samarbeid mellom flere ulike aktører 

som; UiA, linjeforeninger, tillitsvalgte og STA. Dersom strategien realiseres kan den være 

med på å skape et mer gunstig samarbeid med aktører som alle vil det samme, nemlig at UiA 

skal være et sted hvor trivsel og inkludering står høyt for alle studenter. Strategien baserer seg 

på at man starter så tidlig som mulig med inkludering, allerede i fadderukene. 

 

STA vil jobbe aktivt og ha tydelig internasjonal politikk, noe som ”Strategy for Inclusion” 

kan bidra til. Om Studentparlamentet vedtar strategien, mener vi dette vil styrke stemmen til 

alle studentene ved UiA. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Denne strategien vil ikke medføre noen umiddelbare økonomiske konsekvenser for STA.  

 

Forslag til vedtak 

Studentparlamentet vedtar ”Strategy for Inclusion”, med de endringer som fremkommer på 

møtet. 

 

English Summary 

The Student organization of Agder (STA) wants the Student Parliament to raise the ”Strategy 

for inclusion” as a politic document that will be a guideline for how STA works with 

international politic towards The University of Agder (UiA). 

 

Economic consequences 

None. 

 

Suggestion for decision 

The Student Parliament adopts the ”Strategy for inclusion” with the changes that might occur 

in the meeting. 
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Abstract 

The University of Agder (UiA) has around 260 international students. This report will look at 

and discuss how UiA can become a better university for internationals students, and how we 

can get better at including students. This document will look at different factors surrounding 

social and academic factors such as introductory weeks, group work, English modules and 

information. This will also include a list of specific strategies that can help create inclusion 

for all students, and how these actions can be beneficial for all students.  
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1.0 Introduction 

The Student Organisation in Agder (STA) has made this document to enlighten and discuss 

how UiA can be a better university for international students. In light of this, an international 

forum, a meeting with people from different sectors at UiA has been held. UiA has around 

260 international students. UiA has a strategy, “Global mindset” that focuses on being a 

welcoming and including University for national, international students and employees. It is 

therefore important to ensure well-being at UiA for both international and national students. 

STA has also used gatherings with student representatives to hear their thoughts on how to 

create more interaction with all students. 29 % of international students in Norway state that 

they rarely or never have contact with national students and is in fact the second biggest 

challenge international students list; the biggest is high cost of living, which is 30 % 

(Espeland, 2016). This number is a high number and STA wants to present some initiatives 

that focuses on inclusion for improving student satisfaction, well-being and inclusion for all 

students in an academic community. These initiatives involves several relevant stakeholders 

at UiA such as Studentunion of Agder (SiA), student activities, other students and lecturers. 

Everyone needs to be involved to create a more including social and academic environment at 

UiA.  

 

Moving away to study indicates with no doubt some motivation and intention to study, 

therefore universities should be managed and organised in a way that makes this easy, and the 

university  should therefore offer a range of opportunities to make UiA an attractive place of 

study. As earlier mentioned, international students´ views cost of living as a challenge, 

however UiA has as other universities in Norway, only a somewhat cheap tuition fee is 

obligated which should increase the attractiveness of Norway as a study destination. 

Compared to other universities in Norway, the lowest registered number of foreign students 

(Apendix.2).  This number does not separate between exchange and degree students´, 

however it is a good indicator of how UiA lies amongst other universities in Norway.  It 

should also be noted that the number of international students has increased every year since 

2013,but this number fell slightly in 2017.   

 

2.0 Social environment  

At UiA, there are several student activities, boards and committees that needs student 

representation and student engagement. In other words, there is a lot to choose from when it 
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comes to student engagement and involvement. However, here is a struggle to recruit students 

to this, both international and national students. Social network is an important factor to well-

being, and social environment is important to look at to determine how international students 

can be better included in the social spectre.  One needs to look at where the barriers lie for 

being included, and what can be done to lower these, to make the university more accessible, 

and the choice of including oneself more easy. Since UiA has a range of both political and 

social activities, engagement from students is important to have student representation, and 

the international voice is important to recognise ,as it is indeed a part of the student mass. 

 

2.1 Introductory weeks 

The first weeks as a new student is an important time that is exciting and nerve wrecking. 

This is where you establish new friends, locate the library, locate the coffee machines and 

settle in to the new student life. SIU (2016, pg.29) argues that introductory weeks are mostly 

events that separate international students from national students, and that it may be beneficial 

to look at other arrangements. However later in the rapport it is stated that 74% (SIU, 2016, 

pg.26) are satisfied with introductory weeks, but this may be to the fact that satisfaction is 

very varied between exchange and degree students. Per now, international students are 

included in a separate arrangement from national students, the “buddy arrangement”, 

organised by Erasmus Student Network (ESN). There is no doubt that this is a good 

arrangement and initiative, however we should consider implementing introductory weeks 

where international students are included with the national students. A suggestion for this 

would be that ESN and Fadderstyret, who arranges introductory weeks for national students, 

have a cooperation for the introductory weeks, or at least have some events together. During 

the international forum, ESN and Fadderstyret expressed that they were very interested in a 

cooperation between the two, so this could be a first step to making sure inclusion is more 

present from the beginning of the semester as friendships are established early on. 

 

UiA has 14 English taught master degrees (University of Agder, 2016). However, in most 

cases introductory weeks are not arranged by Fadderstyret for master students. It can be 

argued that master students might be an older demographic than fresh out of high-school 

students. However there could be a need for implementing an arrangement for master students 

as well, especially considering UiA offers no undergraduate English degree and it is a great 

way for the students to get to know each other and establish a social network. This would 
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benefit national and international students. Master students are after all new students, 

regardless of which study and level they are attending.  

 

2.2 Information 

Information for students and employees at UiA should be announced in both Norwegian and 

English. This could lead to international students actually being more aware of activities 

around campus, giving more room for initiative to include yourself.  UiA,  student activities, 

SiA and STA all have active Facebook pages that contains practical information that is 

beneficial and informative to all students. Student activities is a great way of making students 

involved, both socially and academically depending on what type of society/activity. When 

looking at Facebook events that entails information about events that involves and are 

relevant for UiA students they are naturally mostly written in Norwegian. This is 

understandable; however, it would be easier for international students to include themselves if 

events were posted in English. It also gives a strong signal from student activities if it were to 

be written in English. Having a dialogue with student activities would be beneficial to remind 

and create awareness around the fact that the student mass is not exclusively Norwegian 

speaking.  In all, making information available for everyone automatically makes UiA more 

accessible for everyone.  

 

2.3 Student representatives as a module “buddy” 

One advice that has been expressed from student representatives is to use student 

representatives as a way of introducing international students to the academic environment. 

This will give international students a “link” in the classroom and will hopefully create a 

trusting relationship that better includes all students.  It can also help bring more awareness to 

the fact that international students are present in the study environment, and help create a 

more social and including feeling. This should of course be a free choice for both 

international and national students, but it could be a productive way to help inclusion. STA 

believes that to see a familiar face when entering the classroom can go a long way and work 

as some sort of a safety.  As being a student representative is a voluntary task, it indicates 

engagement and the concern of other students and their teaching environment; it could be that 

student representatives would see this as an opportunity, getting to know its student mass 

better, and whom they represent. 
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2.4 Internalisation at home 

UiA offers many exchange programs, however some students does not participate or does not 

have the opportunity to engage in this. UiA should therefore be a university that offers 

alternatives for students that wishes to engage more in being a part of an international 

university. UiA currently offers an International Certificate of Learning (CIL), that provides 

students with a useful certificate to show student engagement within internationalisation.  

 

STA thinks this is an important point of argument as it provides a great opportunity to engage 

more in international activities at UiA, and creates an international environment that is rooted 

in student engagement. This can be related to UiA´s strategy Global mindset, where UiA shall 

be an inviting and innovative university for Norwegian and international students. 

3.0 Academic environment 

Academic environment is important for any student. And it is in fact in the academics 

environment international and national students attend universities. t would be a natural 

starting point to look as to where does inclusion start and what opportunities lies here. The 

question is how do we start inclusion in the academic environment and how do we extend it 

outside the academic environment.  

 

3.1 English taught programmes 

For international degree and exchange students it is important to choose modules that is 

available in English. Statistics from SIU (2016, pg.23) shows that “English taught degrees and 

courses” is the highest motivational factor for choosing where to study. However, UiA offers 

no English taught programme exclusively in English for undergraduate students, which can 

make it harder to attract exactly these students and might be an explanation to the low 

numbers in Appendix 2. UiA does offer programmes for exchange students, but there should 

be some offers available for international students that wishes to complete a degree. This 

could help making an international environment more visible, meaning that the students stay 

for a longer period of time and have the opportunity to engage more in student activities, such 

as volunteering as student representatives, and engage in the development of UiA. There is 

offers to master students, but with this said there is normally no introductory weeks for master 

students at all, which again can lead to international students not being as present or visible at 

UiA. Another argument for offering full degrees in English is that students could feel more 

involved in the academic community, with belonging to one faculty, one institute and one 
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programme. This could be a better option than “shopping” modules from different 

programmes.  This would also mean more continuity regarding the faces you meet in the 

study environment making it easier to be involved and included.  

 

There is no doubt that there is a big majority of Norwegian speaking students. UiA does offer 

modules in English, which is a great step towards becoming a university that ensures global 

perspectives. However, it is our opinion that these modules should regardless of the presence 

of international students be conducted in English only. This argument has also been brought 

up by student representatives. STA means this benefits everyone, as it is a way of making the 

barrier of speaking a different language, potentially lower for national students. This could 

take down the barrier of language, and encourage Norwegian students to speak it more 

frequently, and in this way make more room for communication between students.  

 

3.2 Group work 

Group work can for any students be a nervous experience, especially when you are in a new 

environment and surrounded by unfamiliar faces. It could be beneficial if the lecturers set the 

groups in advance, and by that being aware of making sure as many groups as possible has at 

least one international students present. This of course has to be seen in light  of how many 

international students is present in each module. This could also help national students, as it 

would provide opportunities for speaking another language, and hopefully create a more 

comfortable feeling of speaking another language, in other words breaking the language 

barrier. Language is a complex matter that entails more than how words are spoken.  It also 

involves body language, signs and how things are interpreted. Therefore introducing English 

language as a set matter in English modules would hopefully create a more understanding 

respect for language, and with that for each other.  Having national students speaking another 

language does as well prepare them for potential challenges in the  working life. After all, the 

university experience is in some means meant to prepare you for how to use your degree. In 

all, this could be beneficial to both national and international students. 

 

3.3 Degree students versus exchange students 

The experience of degree students vs. exchange students is of several reasons due to vary. 

Degree students have a much longer period at UiA, which makes the matter of settling down 

very different. Whilst we have exchange students at UiA, they are not here for a long period, 
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which can affect the need for settling a social network that is long lasting due to the fact that 

they have the intention of leaving after a short period of time. It might just be easier to engage 

with other exchange students that are in the same situation. Exchange students´ rapport that 

the workload is lighter than degree students (SIU, 2016, pg.27). So by this we can consider 

that both social needs, and the academic impression is different for the degree and exchange 

students, that can lead to a different set of needs for settling down and creating a social 

network. Having said this, international students and students in general shall be treated 

equally, but it is something to keep in mind when evaluating how international students can 

be more included and further strengthens the argument of implementing English degrees at 

UiA.  

 

4.0 Specific strategies  

1.Start offering full degrees in English at an undergraduate level to introduce and attract a 

wider spectre of international students to UiA. 

 

2.ESN and Fadderstyret should coordinate the introductory weeks to ensure inclusion of 

everyone from the very beginning.  

 

3.Use students representatives as a module buddy to better include international students. 

 

4.All information should be in English. This includes everything from UiA posts on 

Facebook, to student activities to ensure all information is available for international students 

to make events more accessible.  

 

5.English modules should regardless of the nationality of the students, be held in English.  

This point and the point above will hopefully proceed to break the language barrier. STA 

believes this is an advantage for everyone as it can improve students´ language skills.  

 

6.Lectures should set the groups when group work is in the programme, to help include 

international students. 
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7.Focus on making UiA an international campus.  CIL should be fronted with more intensity 

to students that does not have the opportunity to engage in exchange to make UiA an all-

around more international university that also offers being “internationalised at home”.  

 

5.0 Conclusion 

Listed above is several strategies that could help provide a more including environment for 

students. Some of the strategies are long-term such as implementing full degrees in English at 

an undergraduate level, but some can hopefully be short-term, such as a cooperation for 

introductory weeks between Fadderstyret and ESN. STA wants all students to feel as a part of 

UiA, and feel affiliation to being a student at UiA.  Making national students study in English, 

and set group work might seem strict; however, the potential benefits are greater and can 

make students more prepared for what comes after university, such as working in set groups, 

working in another language and earning more respect for speaking another language and the 

challenges that can come with it. Giving international students more opportunity to get 

involved in both social and academic environments can hopefully make it easier for 

international students to involve themselves, feel included and thrive at the University of 

Agder. As a university that aims to have a global mind-set, all involved must aim to have the 

courage and take action to make the university more accessible.  
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Stillingsbeskrivelser i Studentorganisasjonen i Agder (STA)  

   
Bakgrunn for saken 

Saken kommer opp etter flere diskusjoner i STA-styret. Det har blitt klart at dagens 

arbeidsportefølje, altså oppgavene styret skal gjennomføre på vegne av Studentparlamentet, 

har blitt flere med større forventninger enn tidligere. I tillegg ser styret at vervene som i dag 

finnes ikke samsvarer med de siste årenes egentlig drift.  

 

I og med at Studentparlamentet først vedtar sine stillingsbeskrivelser på vedtektsmøtet i mars, 

ønsker styret å diskutere hvorvidt man skal gå videre med endringene som foreløpig er 

vurderte. Forslagene følger under.  

 

Argumentasjon  

I STA-styrets argumentasjon vil man først presentere endringene og deretter argumentere for 

dem.  

 

STA-styret ønsker å foreslå følgende endringer:  

 

- Leder får tillagt ansvar for oppfølging av Velferdstinget i Agder (VT) og ansvar for 

velferdspolitikken som sitt politiske kjerneområde. Dette har tidligere tilhørt 

velferdspolitisk ansvarlig.  

- Økonomiansvaret legges til leder som hovedansvarlig. Den daglige økonomiske 

driften legges til organisasjonskonsulenten, slik det allerede er i dag.  

- Leder får observatørrett i alle politiske utvalg i STA, og fritas møteplikt i Fag- og 

forskningspolitisk utvalg. 

- Nestleder fritas oppføling av informasjonsarbeid.  

- Fagpolitisk ansvarlig økes til en 50% stilling (fra 40%) og tillegges ansvaret for arbeid 

inn mot kvalitetssystemet og oppfølging av dette.  

- Velferdspolitisk ansvarlig bytter navn til Læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Stillingen 

økes fra en 40% stilling til en 50% stilling. Videre tas arbeidet med velferdspolitikk 

bort og oppfølging av tillitsvalgte, både gjennomgang av kurs, samlinger og dag-til-

dag oppføling legges til stillingen. Arbeid med læringsmiljø, likestilling og mangfold, 

og tillitsvalgte blir hovedområdet stillingen skal følge opp.  

- Tillitsvalgtansvarlig legges ned og oppgavene fordeles på fagpolitisk ansvarlig og 

læringsmiljøpolitisk.  

- De resterende 20% brukes til å opprette en kommunikasjonsansvarlig. Denne vil få 

samme oppgaver som tidligere informasjonsansvarlig, med spesielt ansvar for 

oppfølging av nettsiden til STA. Kommunikasjonsansvarlig vil være et ordinært 

styremedlem med fulle rettigheter som resten av STA-styret.  

 



  Side 2 

Bakgrunnen for at leder får ansvaret for VT og velferdspolitikken henger sammen med at man 

i styret ønsker å fase ut velferdspolitisk ansvarlig. Det har flere grunner bak seg.  

 

Hovedårsaken er at det er leder, sammen med nestleder, som møter i møter på vegne av STA 

hvor de faktiske velferdspolitiske sakene løftes. Både i Studentrådet i Kristiansand og i møter 

med Velferdstinget i Agder. Det er unaturlig at en tredje person har ansvar for å følge opp 

politikk vedkommende ikke kan være med å fronte i møter. Bakgrunnen er at møtene utenfor 

STA har egne retningslinjer og regler for hvem som kan være med hvor, og leder er den 

formelle instansen som møter i eksterne råd, styrer og utvalg.  

 

STA er en av få studentorganisasjoner som ikke har et særskilt fokus på læringsmiljø i sine 

stillinger. Styret mener det er naturlig at STA nå gjør om på dette fordi vår organisasjon har 

tatt et nasjonalt ansvar i å fronte arbeidet mot både mobbing og trakassering, og en styrket 

innsats for læringsmiljø som betydning for kvalitet i høyere utdanning.  

 

I tillegg har velferdspolitisk ansvarliges oppgaver fått en karakter av å følge opp 

”restoppgaver” i styret. Oppgaver styret ikke har hatt eiere til, har ofte velferdspolitisk 

ansvarlig tatt hånd om. Det henger sammen med at leder i stor grad overtar velferdspolitiske 

saker for å følge dem opp i møter med endelig beslutningsmyndighet.  

 

Oppføling av studentaktiviteter ser man for seg legges til organisasjonskonsulenten som i dag 

gjør store deler av arbeidet. Ansvar for å følge opp fellesrådsmøtene er leder og 

organisasjonskonsulent i samarbeid, hvor leder har ansvar for innholdet og 

organisasjonskonsulenten for den praktiske gjennomføringen av møtene. De naturlige å ta 

med inn i møtene fra styret bli inkludert fra møte til møte.  

 

Etter den siste periodens omlegging av økonomiarbeid har styret konkludert med at det er 

naturlig at leder, som øverste ansvarlige i den daglige driften, også har ansvaret for å følge 

opp økonomien. Dette skal gjøres i samarbeid med organisasjonskonsulenten som har det 

daglige ansvaret i dag.   

 

Styret foreslår å legge ned styrevervet som tillitsvalgtansvarlig. Bakgrunnen for dette er at en 

del av oppgavene er overlappende med andre i styret. STA-styret har brukt tid på å diskutere 

vervet og har konkludert med at man kan finne gode løsninger som vil ivareta oppgavene 

tillitsvalgtansvarlig gjør i dag også med ny struktur. Oppføling av tillitsvalgte vil foregå som 

tidligere, men tillegges læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Fagpolitisk ansvarlig vil få økt 

stillingsprosent for å ta over oppfølingen av faglige spørsmål tilknyttet kvalitetssystemet. 

Kvalitetsarbeidet er en del av fagpolitikken, og det er egentlig unaturlig at dette ikke ligger 

hos fagpolitisk ansvarlig.  

 

Til slutt foreslår styret at det opprettes et nytt styremedlem, som tidligere har vært en del av 

styret, med bakgrunn i de to siste års erfaringer. Styret foreslår en kommunikasjonsansvarlig 

fordi arbeidet med kommunikasjon og informasjon oftest blir nedprioritert av nestleder. Det 

handler ikke om at nestleder ikke gjør sin jobb, men at leders oppgaver blir for mange og 

nestleder overtar en del av disse. I tillegg til å følge opp STAs internasjonal politikk viser det 

at stillingen rommer for mye. En egnet person vil også kunne rekruttere fra et annet 

studentgrunnlag som gjør STA-styret mer mangfoldig. At stillingen legges til 20 % mener 

styret er forsvarlig. Da får vedkommende både deltatt i styremøter med sine fulle rettigheter 

og samtidig sett helheten i organisasjonen som skal kommuniseres utad. 



  Side 3 

Oppsummert vil et eventuelt nytt styre bli seende slik ut:  

 

Leder (100%) – nytt: følger opp fellesrådsmøtene og tar ansvar for velferdspolitikken. 

Nestleder (100%) – nytt: mister ansvaret for informasjonsarbeidet. 

Fagpolitisk ansvarlig (50%) – nytt: økt prosent og ansvar for kvalitetsarbeidet inn mot UiA. 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig (50%) – nytt: økt prosent og overtar velferdspolitisk 

ansvarliges oppgaver, utenom velferdspolitikken. I tillegg overføres ansvaret for oppføling av 

tillitsvalgte.  

Kommunikasjonsansvarlig (20%) – nytt: ny stilling med ansvar for nettside, 

kommunikasjon intern og eksternt. 

 

Styret tror endringene over vil bidra til en mer effektiv organisasjon som enklere når formålet 

med organisasjonen; fremme studentenes sak på alle nivåer på en best mulig måte.  

 

Til selve saken ønsker saksbehandler og informere om at det har vært sendt ut invitasjon til 

både faste- og vararepresentanter til workshop om stillingsbeskrivelsene. Disse forslagene har 

vært drøftet i møtet.  

 

Det er heller ikke foretatt noen grep som overskrider dagens stillingsprosent som samlet 

ligger på 320% i STA-styret. Styret vurderer det til at det vil med lite sannsynlighet bli 

overført mer penger til STA for å ytterligere øke stillingene. Dette ble gjort for kun to år siden.  

 

Har du noen spørsmål til saken, send dem til staleder@uia.no.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Saken vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser i denne omgang.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet tar saken til orientering og er positive til at STA-styret fortsetter arbeidet 

med å fremme forslag til endring i stillingsbeskrivelsene som skissert i dette sakspapiret.  

Styret tar med seg innspillene i debatten før endelig forslag til vedtak fremmes i mars-møtet.  

 

Innstilling fra styret 

Styret innstiller positivt på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

 

Dagens stillingsbeskrivelser finner du her: http://www.stastudent.no/wp-

content/uploads/2012/03/Stillingsbeskrivelser-STA-styret-2.pdf  

 
 
 
 
 
 

mailto:staleder@uia.no
http://www.stastudent.no/wp-content/uploads/2012/03/Stillingsbeskrivelser-STA-styret-2.pdf
http://www.stastudent.no/wp-content/uploads/2012/03/Stillingsbeskrivelser-STA-styret-2.pdf


  Side 4 

English Summary 
 
In this case the STA board needs advices from the Student Parliament to figure out how the 

structure in STA’s job descriptions should be the next year.  

 

The STA board argues for a change in the job descriptions to better fit the descriptions to the 

job the board really do.  

 

The main changes in this presidency are to increase the position of the Officer of Academic 

affairs from 40% to 50%. The same is suggest for the Officer of Welfare Political affairs. The 

politic of Welfare are moved to the President of STA, and the name of the member are 

changed to Officer for Teaching Environmental affairs.  

 

The Vice President are not going to work with STA’s website anymore, because the board 

will transfer the task to a new board member with the title, Officer of Communication.  

 

Do you have any questions, please send them to staleder@uia.no.  

 

You can find todays job descriptions here: http://www.stastudent.no/english-documents/  

 

 

 

Decision suggestion  

 

The Student Parliament takes the case under consideration and wants the STA-board to keep 

on working on the suggestion on changes in STA`s job description as outlined in this 

document.  

 

The STA-board will use the input from the debate when working with a final suggestion on the 

case for the meeting in March.  
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