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Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Torsdag 26. april 2018, klokken 16.15
Sted: A2-021, Grimstad
Det blir servering og noe godt på møtet.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 19.04.18

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:
SAK

26.april 2018
A2-021, Grimstad
TITTEL
Innlending- Hvordan jobber STA?
Innledning – RSU-valg

SP-sak 00a/18 Valg av ordstyrere
SP-sak 00b/18 Opprop
SP-sak 00c/18 Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/18 Godkjenning av protokoll fra
20.03.18
SP-sak 33/18 Siden sist
Vedtakssaker
SP-sak 34/18 Politisk dokument for
Utdanningskvalitet
SP-sak 35/18 Politisk dokument for Læringsmiljø
SP-sak 36/18

Politisk dokument for
Internasjonalisering
SP-sak 37/18 Politisk dokument for Mangfold og
Likestilling
SP-sak 38/18 Politisk dokument for Bærekraft og
miljø
SP-sak 39/18 Politisk dokument for Studentvelferd
SP-sak 40/18 Virkeperiode og forlengelse av RSU
Diskusjonssaker
Orienteringssaker
SP-sak 41/18 Eventuelt
SP-sak 42/18 Møtekritikk

SAKSBEHANDLER
Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken og
Benedicte Nordlie

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte

Kai Steffen Østensen
Irene Bredal
Ordstyrere

Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Kai Steffen Østensen

Vedlagt og
muntlig på møte

FFPU og Benedicte
Nordlie
Kai Steffen Østensen
og Birgitte Kalvatn
IU og Kristian B.
Bakken
Kai Steffen Østensen
og Birgitte Kalvatn
Kristian B. Bakken og
Benedicte Nordlie
VU og Birgitte Kalvatn
Kristian B. Bakken

Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møte
Muntlig på møte

Dagsorden for SP-møte 26.04.2018:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak

Tittel
Anslått tidspunkt
Innledning- Hvordan jobber STA? 16.15-16.35
Innledning – RSU- valg
16.35-16.45

SP-sak 00a/18
SP-sak 00b/18
SP-sak 00c/18

Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
20.03.18
Siden sist
Politisk dokument –
Utdanningskvalitet

SP-sak 00d/18
SP-sak 33/18
SP-sak 34/18
Pause
SP-sak 35/18
SP-sak 36/18
SP-sak 37/18
Pause
SP-sak 38/18
SP-sak 39/18
Pause
SP-sak 40/18
SP-sak 41/18
SP-sak 42/18

Politisk dokument Læringsmiljø
Politisk dokument Internasjonalisering
Politisk dokument – Mangfold
og likestilling
Politisk dokument – Bærekraft
og miljø
Politisk dokument Studentvelferd
Virkeperiode og forlengelse av
RSU
Eventuelt
Møtekritikk

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 23.40.

16.45-16.50
16.50-16.55
16.55-17.00
17.00-17.05
17.05-17.15
17.15-18.25
18.25-18.35
18.35-19.20
19.20-20.05
20.05. 20.50
20.50-21.00
21.00-21.45
21.45-22.30
22.30-22.35
22.35-23.20
23.20-23.30
23.30-23.40
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
20.03.18
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Tirsdag 20.mars 2018, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Elena Therese Nyborg
Marte S. Fevang
Per Thomas Byrkjedal
Nin Ingelin Festvåg
Ingrid Larsen Dihle
Victoria Østerberg
Severine Jarnes
Thorstein Johannessen
Rebekka Ødegaard Blom
Anders R. Olsen
Randi B. Jensen
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Andreas Gravdahl
Victor Andrè Larsson
Kristina Ågedal
Solveig Vik Hofseth
Silje Hansen Overvåg
Pernille K. Rist-Christensen
Egil Tveit
Ragnar Glendrange

STA-styret:

Kai Steffen Østensen
Kristian B. Bakken
Aina Aarsheim
Birgitte Kalvatn
Benedicte Nordlie

Andre:

Thomas Johnsen, vararepresentant i SP
Christine Alveberg, UiA-styret
Kjetil Nyjordet, SiA-styret
Eirik A. Moe, Studentombud

Ordstyrere:

Camilla J. Hansen
Anne Grønsund

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Ann-Charlott B. Vik
Jacob Leirvik
Julie Eide
Joakim Rødland
Henny Kristine S. Gaarder
Evine Amalie Skoglund
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/18

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Camilla J. Hansen og Anne Grønsund
Godkjent

SP-sak 00b/18

Opprop
Det var 20 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/18

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Anders lurte på hvordan det gikk med forespørselen hans om innkalling
i kalender. Kai Steffen svarte at det ville bli utfordrende da ikke alle
kalendere er kompatible med hverandre, noe som vil gjøre at ikke alle
får innkallingen.
Godkjent med en kommentar
Sakslisten
Det ble meldt inn 4 saker til eventuelt.
Godkjent med to kommentarer
Dagsorden
STA-styret foreslo at Thomas kunne få talerett under møtet. Dette var
ok for SP.
STA-styret foreslo å utvide dagsorden med 10 minutt, grunnet
eventueltsakene. Dette var ok for SP.
Godkjent med to kommentarer

SP-sak 00d/18

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 21.02.18
Anders kommenterte at det fortsatt står referat i selve saken.
Godkjent med en kommentar
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SP-sak 25/18

Siden sist
Det var ingen spørsmål til siden sist.

SP-sak 26/18

Årsmelding- Studentombudet
Eirik A. Moe la frem sin årsmelding, og informerte om at denne
ligger på uia.no.

Vedtakssaker
SP-sak 27/18

STAs Vedtekter
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar vedtektene med de endringer som
fremkommer i møtet.
STA-styret får redaksjonell frihet til å plassere paragrafer i den
rekkefølgen det vedtas av Studentparlamentet, i tillegg til å gjøre
tekstuelle endringer hvor ikke innhold endres.
Vedtektene trer i kraft fra denne saken lukkes. Vedtektene som
omhandler valgperioder og valgordning vil være gjeldene fra saken
lukkes, men vil kommer tilbake til Studentparlamentet i form av en sak
som stadfester når valg skal avholdes og hvordan valgordningen som
velges skal iverksettes.
Personer med verv vil ikke miste disse før nytt valg er gjennomført.
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Det ble deretter oppdaget at man
ikke hadde votert over alle avsnittene. Ordstyrerbenken spurte SP om man
kunne åpne opp saken igjen, det var flertall i SP for å gjøre det.
Det siste avsnittet ble enstemmig vedtatt

Protokolltilførsler til saken
Det ble levert inn to protokolltilførsler før saken ble lukket.
1. Anders R. Olsen skrev under på den følgende teksten: Undertegnende er sterkt uenig i
forslag 15.
2. Thorstein Johannessen og Randi B, Jensen skrev under på den følgende teksten: Når
det stilles spørsmål til ordlyden i det det stemmer over burde det være anledning for
styret å komme med oppklarende opplysninger.
Merknad fra STA
Alle endringsforslagene til vedtektene, med innstilling og vedtak, ligger vedlagt til
protokollen.
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SP-sak 28/18

STAs Valgreglement

Forslag nr. 1

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Christine Alveberg

Kapittel:
Vedlegg 1.3

Side
9

Forslagsstiller
Forslag
(3) Ved behandling av årsregnskapet skal Kontrollkomiteen uttale seg.
Legge til teksten etter første setning i 3.punkt.
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Forslag nr. 2

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Christine Alveberg

Kapittel:
Vedlegg 1.3

Side
9

Forslagsstiller
Forslag
(4) Kontrollkomiteen skal også bistå STA-styret og Valgkomiteen i spørsmål knyttet til valg
av nytt Studentparlament.
Legg til, «spørsmål knyttet til»
Vedtak
Forslag nr. 3

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Christine Alveberg

Enstemmig vedtatt
Kapittel:
Vedlegg 1.3

Side
9

Forslagsstiller
Forslag
(Nytt) Kontrollkomiteen skal bistå i saker om mistillit når det henstilles om det, men kan ikke
ta parti i disse.
Nytt punkt om mistillit. ( Kan stå i samme punkt dersom mer om mistillit blir vedtatt)
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Forslag nr. 4

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Christine Alveberg

Kapittel:
Vedlegg 1.3

Side
9

Forslagsstiller
Forslag
(Nytt) I saker om mistillit har Kontrollkomiteen anledning til å komme med en uttalelse til
Studentparlamentet.
Nytt punkt om mistillit. ( Kan stå i samme punkt dersom mer om mistillit blir vedtatt)
Enstemmig vedtatt
Vedtak
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Forslag nr. 5

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
Christine Alveberg

Kapittel:
Vedlegg 1.3

Side
9

Forslagsstiller
Forslag
Stryke
8. Hvis Kontrollkomiteen bryter sitt mandat skal STA-styret orientere Studentparlamentet.
Vedtatt mot 1 stemme

Vedtak

Forslag nr. 6

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:
Vedlegg 1.4

Side

Forslagsstiller
Forslag
- Bærekraft og miljø utvalg
Det velges 4 representanter til utvalget.
Utvalget ledes av nestleder.
Vedtatt mot 2 stemmer
Vedtak

Forslag nr. 7

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag og
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:
§ 4.4.1

Side

Forslagsstiller
Forslag
Endring
Beskrivelsen skal ikke være lengre enn 60 ord. Frist for å sende dette til STA er fire (4) dager
før valget.
Tillegg
STA skal sende beskrivelsene ut til kandidatene og valgforsamlingen senest to (2) døgn før
valget.
Vedtatt mot 3 stemmer
Vedtak

Forslag nr. 8

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag og
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Forslagsstiller

Kapittel:
§ 4.4.1

Side
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Forslag
Endring
Beskrivelsen skal ikke være lengre enn 60 ord. Frist for å sende dette til STA er to (2) dager
før valget.
Tillegg
STA skal sende beskrivelsene ut til kandidatene og valgforsamlingen senest ett (1) døgn før
valget.
Forslaget falt som en konsekvens av at
Vedtak
forslag 7 ble vedtatt.

Forslag nr. 9

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:
§ 4.6

Side

Forslagsstiller
Forslag
Suppleringsvalg
Dersom en studentrepresentant i ett av de råd, styrer eller utvalg som reguleres i dette
valgreglementet trekker seg, skal de suppleres inn en ny representant.
Der det er vara rykker denne opp på fast plass, og ny vara suppleres inn.
Ved supplering skal valgkomiteen utlyse stillingen via STA sine offentlige kanaler og ved mail
til SP så fort det er mulig etter Valgkomiteen eller STA er underrettet om behov for
supplering.
Det er valgkomiteen som innstiller på en ny representant til det aktuelle vervet, og
Studentparlamentet som velger den nye representanten.
Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har STA-styret, i samråd med
valgkomiteen, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. Studentparlamentet tar
stilling til om de vil godkjenne representanten neste gang det trer sammen.
Suppleringer skal informeres om til SP snarest etter de er utført.
Falt med 6 stemmer

Vedtak

Forslag nr. 10

SP-Sak 28/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Victor A. Larsson

Kapittel:
Tillegg til helhetlig
forslag til saken

Side

Forslagsstiller
Forslag
Alle studentrepresentanter til råd, styrer og utvalg, og delegasjon til NSOs landsmøte, skal
synliggjøres på STAs nettsider.
Vedtak

Vedtatt mot 4 stemmer og 2 avholdende
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Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar valgreglementet med de endringer som
måtte forekomme på møtet.
Valgreglementet trer i kraft like etter at saken er avsluttet. Der vedtaket
skulle stride mot vedtak fattet i sak om vedtekter, vil vedtektene være
gjeldende inntil dokumentene er sammenfallende.
Endringer i valgmodell, - ordning og vedlegg til dette reglementet vil
ikke påvirke valgte representanter før nytt valg er avholdt.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 29/18

STAs Stillingsbeskrivelser

Forslag nr. 1

SP-Sak 29/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Christine Alveberg

Kapittel:

Side
2

Forslagsstiller
Forslag
STA-styret skal orientere Studentparlamentet dersom tillitsvalgte, organer, utvalg eller
komiteer i organisasjonen ikke følger vedtatt mandat eller stillingsbeskrivelser.
Vedtatt mot 1 avholdende stemme

Vedtak
Forslag nr. 2

SP-Sak 29/18

Linjenummer
3
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Pernille K. RistChristensen

Kapittel:

Side
4

Forslag
Endre fra «leder er observatør…»
til
«leder har observatørrett i alle politiske utvalg underlagt STA»
Enstemmig vedtatt
Vedtak
Forslag nr. 3

SP-Sak 29/18

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Forslagsstiller

Kapittel:

Side

8

Forslag
Under nestleder, nytt punkt om:
Nestleder er leder for politisk utvalg for bærekraft og miljø.
Enstemmig vedtatt

Vedtak

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar stillingsbeskrivelsene, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Endringer på verv og valgformer vil ikke trå i kraft før innehaver
av vervet er ferdig med sin funksjonstid og ny valgperiode starter.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 30/18

STAs Økonomireglement
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar STA-styrets helhetlige endringsforslag
til økonomireglementet, med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 31/18

STAs Reglement for studentaktivitetene
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar reglement for studentaktivitetene, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.

Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
SP-sak 32/18

Eventuelt
Victor hadde 3 saker. Den første omhandlet digitalisering av pensum.
Styret kommenterte at dette kan tas inn i politisk dokument for
utdanningskvalitet.
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Den andre saken omhandlet parkeringsavgift på UiA. Det hadde vært en
del diskusjon rundt dette i det siste, og han ønsket en resolusjon om
saken. Styret foreslo at han kunne sette seg ned men noen av
styremedlemmene for å utarbeide et forslag til resolusjon.
Den tredje saken omhandlet navnet til STA. Han stilte spørsmål med
hvorfor det ikke heter AU istedenfor styret, SP, STA osv. Dette virker
forvirrende for mange, han ønsket å endre navnet til Studentparlamentet
i Agder og at styret skal hete AU.
Ordstyrerbenken informerte om at dette var en sak som gjelder STAs
vedtekter, og vedtektssaken var allerede behandlet.
STA-styret oppfordret han til å sende en mail med en klar bestilling for
sak.
Nin Ingelin hadde en sak som gjaldt innspill til arbeidsgruppen for
senter for læringsstøtte, som hun sitter i. De ønsker innspill på hvordan
dette kan løses på en best mulig måte.
Hun ble oppfordret til å legge ut en post i facebookgruppen til SP, slik
at alle kan lese litt om hva det er flør man kommer med innspill.
Kai Steffen informerte SP om at det fortsatt mangler vararepresentanter
til Prisutvalget. Om noen er interessert i dette kan de sende mail til
sta@uia.no.

Møtet ble avsluttet klokken 22.00.

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 Universitetsstyret på 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 STAstyret og de to representantene i UiA-styret.
Saken er delt inn i fire temaer.
Høringer
STA har ikke svart på noen høringer denne perioden.
Media
Film om Likestillingssenteret på UiA og deres konferansen
NRK om studenter og jobb etter studier, https://www.nrk.no/sorlandet/se-tv-nyhetene-her1.14004512
Unikuminnlegg fra Benedicte Nordli om Kvalitet til kun noen studenter
Unikum om etiske retningslinjer mellom studenter og ansatte
Unikum om forrige Studentparlamentsmøte og vedtak om valgordning

Arrangementer og konferanser
-

Kristian, Aina og andre studenter har vært på SAR Congress i Berlin for å diskutere
internasjonale spørsmål knyttet til studenters mulighet til utdanning.
Benedicte og Kristian har deltatt på filmpremiere for studenter på fakultet for
humaniora og pedagogikk.
Kai Steffen har vært på Solstrandkonferansen i Bergen i forbindelse med STAs
medlemskap i Universitet- og høgskolenettverket Vest (UHNV).
Benedicte måtte steppe inn i debatt om studenter og kloke hoder på Agder ettersom
Kai Steffens fly ble kansellert.
Kristian og Benedicte var tilstede under første spadetak i Grimstad for I4Helse-bygget.
Birgitte har vært i paneldebatt på Folkehelsedagen til universitetet.
Kai Steffen har vært sammen med Agderdelegasjonen på Landsmøtet til NSO i
Tønsberg.
Kai Steffen og Kristian deltok på mottakelse av statsråd Solvik-Olsen i Kristiansand.

Aktivitet
-

Benedicte og Kai Steffen deltok i frokostmøte på fakultet for helse- og
idrettsvitenskap for å diskutere studentdeltakelse og Studiebarometeret.

-

-

Kai Steffen, Kristian, Mohammad og Benedicte har vært i møte med
Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr) fredag og lørdag før påske. Marie G.
Rolandsen fra sekretariatet til Norsk studentorganisasjon (NSO) deltok på fredagen.
STA-styret og de politiske utvalgene har utarbeidet og innstilt på politiske dokumenter
til Studentparlamentet.
Benedicte har deltatt på strategimøte med praksis i samarbeid med Felles-løft gruppen.
Irene og Mohammad har gjennomført internt kurs.
Irene har deltatt i avdelingsmøte for Servicetorget.
Det har vært avholdt fellesrådsmøte i Kristiansand og Grimstad hvor blant annet
avtalen om inkluderende studiestart med studentaktivitetene er signert.
Kai Steffen, Kristian og Irene har arbeidet med beredskapsplanene til universitetet.
Irene møtte for STA i beredskapsmøtet.
STA har gitt innspill til Velferdstinget i Agder (VT) om kjøp av ny bil. Denne saken
løftes for studentaktivitetene av VT selv.
Birgitte har vært i møte i Læringsmiljøutvalget – og har avholdt formøte før selve
møtet med studentrepresentantene.
Kristian deltok i Kai Steffens fravær på både dekan- og fakultetsdirektørmøte og i
prosjektgruppemøte for universitetsbystrategien 2018-2030.
Mohammad har jobbet med Life Skills og universitetsbyprosjektet den siste tiden.
Kai Steffen har gitt innspill på vegne av STA på arbeid med ny master i barnevern.
Kai Steffen har holdt innlegg for ORG123 sammen med universitetsdirektør Seunn
Smith-Tønnessen.
Kai Steffen har vært i møte om samtalegruppe for menn i regi av Reform og
studentpresten på UiA.
Kai Steffen har hatt møte med studentrepresentant Camilla Jenshus for å følge opp
arbeidet hun jobber med universitetets arbeidsgruppe for EVU.

I tillegg har styret hatt påskeferie. Aina og Birgitte har hatt forlengede ferie for å ta ut overtid.

Siden sist fra Universitetsstyremedlemmene på UiA
av Robin Moudnib og Christine Alveberg
Det har ikke vært avholdt et styremøte siden 07.03. Neste møte avholdes 09.05. Vi orienterer
fra dette møtet i SP-møtet 23.05.

SP-sak 34/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Fag- og forskningspolitisk
utvalg og Benedicte Nordlie

Politisk dokument for utdanningskvalitet
Bakgrunn for saken
Studentorganisasjonen i Agder (STA) har etter vedtak fra Studentparlamentet (SP) utviklet et
nytt dokument for utdanningskvalitet. Dette dokumentet erstatter fag- og forskning i det
tidligere politiske måldokumentet, og er utarbeidet av fag- og forskningspolitisk utvalg i STA
(FFPU). Dokument for utdanningskvalitet tar for seg fag- og forskningspolitiske interesser
som er av interesse for studenter ved universitetet i Agder (UiA).
Argumentasjon
På et generelt grunnlag har dokumentet fått en ny struktur, men i de kapitlene hvor STA
allerede hadde politikk på feltet er dette overført til nytt politisk dokument for
utdanningskvalitet. FFPU har inkludert nye elementer i dokument for utdanningskvalitet.
Dette er politikk FFPU har sett som hensiktsmessig å inkludere fordi STA enten har manglet
politikk på feltet, eller gjeldende politikk har vært utydelig.
Det kan være av interesse for Studentparlamentet (SP) å vite at FFPU har hatt to
uoverensstemmelser tilknyttet utviklingen av politisk dokument for utdanningskvalitet. Denne
uoverensstemmelsen har ikke vært så stor til at vi ikke har innstilt på ett og samme dokument,
men vi ønsker at SP er informert om dette.
Den første uoverensstemmelsen handler om utviklingsavtaler1, i del 10.5 ”Organisering av
høyere utdanning”. FFPU er delt i synet om utviklingsavtaler skal være en del av regjeringens
incentivsystem, eller ikke. På den ene siden mener vi at utviklingsavtaler enda er et system i
utvikling, og det derfor kan være risikofylt å i dag knytte dette til regjeringens incentivsystem.
1

Informasjon om utviklingsavtaler: https://khrono.no/2017/05/splittelse-om-utviklingsavtaler

Side 2

På den andre siden mener vi at ved å knytte incentiver til avtalene kan dette bidra til mer
effektive avtaler, og større handlekraft fra universitetet.
Den andre uoverensstemmelsen handler om pensum, i del 2.8 ”Helhetlige studieprogram”.
FFPU er uenig om gratis pensumlitteratur skal omfatte både hovedpensum og støttelitteratur,
eller bare hovedpensum. Samme problemstilling er knyttet til digitalisering av pensum. FFPU
er på den ene siden enige i at hovedpensum skal være gratis og digitalt tilgjengelig. På den
andre siden er vi i tvil om vi burde si at all pensum må være gratis, og/eller digitalt
tilgjengelig. Denne bekymringen sitter vi med fordi vi ikke ønsker å ende i en situasjon hvor
studenter går glipp av god og relevant faglitteratur, fordi undervisere ikke kan benytte dette
om det ikke er gratis og/eller tilgjengelig digitalt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for utdanningskvalitet, med de endringer som
forekommer på møtet.
Innstilling fra styret
Fag- og forskningspolitisk utvalg innstiller på forslag til vedtak.

Vedlegg: Politisk dokument for utdanningskvalitet

English Summary
Academic affairs committee have developed a new document about teaching quality and
research, that are of the interest for the students at UiA.

Politisk dokument for
utdanningskvalitet
Vedtatt XX.XX.2018
Politisk dokument for utdanningskvalitet tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA)
politikk på områder innenfor fag og forskning, kan bidra til å øke studentenes
utdanningskvalitet. Tiltakene i dokumentet skal bidra til økt kvalitet i utdanningen som gis i
samspillet mellom studenter og ansatte, og studenter selv. Utdanningskvalitet er av stor
betydning for å videreføre forskning gjennom en meningsfylt utdanning, som bidrar til
utvikling av samfunnet. For å sikre utdanningskvalitet er det kollektive arbeidet viktig, og
derfor vektlegger dokumentet studentmedvirkning og studenttilknytning til arbeidslivet
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1.Kvalitetskultur
Kvalitetskultur er når studenter og ansatte bidrar til utvikling av kvalitet i utdanning og
forskning, og hvor begge er naturlige partnere i et faglig fellesskap. Det er avgjørende på et
universitet med en god kvalitetskultur at systemer og infrastruktur bygges med
utgangspunkt i evalueringer, tilbakemeldinger og følgeforskning.

1.1 Akademisk fellesskap
All aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter og ansatte.
Målet er oppnå et akademisk fellesskap med tilgjengelige møteplasser for
kunnskapsutveksling og faglig diskusjon hvor alle deltakere opplever likeverd.

1.2 Studenter som endringsagenter
Studenter skal ansees som partnere i arbeidet med å videreutvikle universitetet, men
også som nødvendige endringsagenter i arbeidet med å gjøre utdanningene
relevante for fremtidens studenter.
I videreutviklingen av studieprogrammer skal studenter bidra med erfaring og
kompetanse for å sikre at de studerende perspektiver ivaretas. Ingen
utdanningsprogram på universitetet skal opprettes eller tilbys uten at studenter har
bidratt i utviklingen av dem.

1.3 Studenter som partnere
Studentene skal delta, både i undervisningen og i utformingen av den. De faglige
ansatte (underviserne) skal tilrettelegge undervisning og emner på en slik måte at
studentenes innspill bidrar i forbedring og utvikling av disse. Høy grad av interaksjon
mellom alle parter innen akademia er viktig for å sikre et akademisk fellesskap for
alle. Studentene skal også ha mulighet til delta i ansettelsesprosesser ved
universitetet.
Studenter skal ansees som partnere i arbeidet med å videreutvikle universitetet. De
skal ha en sentral og betydningsfull rolle i de råd og organ som utarbeider, utformer
og evaluerer det som foregår på universitetet. Lovfestet studentrepresentasjon er å
anse som et minimum.
Ledelsen ved fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal ha et tett samarbeid
med de tillitsvalgte.

1.4 Dialogbasert samhandling
Som et ledd i å bygge kvalitetskultur skal tillitsvalgte og emneansvarlig invitere til
dialog i oppstarten av hvert studieår. Dialogen skal bidra til å avklare forventninger
mellom emneansvarlig og student når det gjelder undervisnings- og
veiledersituasjonen.
Det skal legges til rette for møteplasser mellom tillitsvalgte og ansatte på instituttene
og fakultetene.
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1.5 Kvalitetssystem
Kvalitetssystemet på universitetet skal tydelig fordele ansvar for utdanningskvalitet
mellom universitetets ulike styringsledd, i tillegg til å delegere ansvar gjennom
mandater og instrukser til ansatte. Studenter skal ha en sentral rolle i
kvalitetsarbeidet og skal delta på like vilkår som vitenskapelige ansatte. Studenter
skal alltid høres i saker som omhandler utvikling av studieprogram.
1.5.1 Tillitsvalgte
Det er de tillitsvalgte som skal representere studentene på emnenivå i
kvalitetsarbeidet. Tillitsvalgte skal inkluderes i forberedelser og i arbeid med
kvalitetsheving av emner og studieprogram. STA og universitetet skal sikre
tydelig arbeidsdeling i oppfølging av tillitsvalgte.
Der tillitsvalgte gir tilbakemelding som krever endring, skal universitetet
iverksette tiltak og sørge for at nødvendig informasjon kommer tilbake til
studentene. Universitetet skal sikre toveiskommunikasjon.
1.5.2 Kvalitetsindikatorer
Det skal finnes kvalitetsindikatorer som studentene er med på å utforme og
som er lett tilgjengelig for alle studenter. Indikatorene skal bidra til en klar,
felles forståelse av hva man ønsker å oppnå med kvalitetssystemet.
1.5.3 Evaluering
Det skal gjennomføres digitale midtveis- og sluttevaluering i hvert emne.
Studenter skal få informasjon om tidspunkt for evaluering i starten av
semesteret. Tidspunktet skal avtales mellom tillitsvalgte og
studieprogramleder.
De tillitsvalgte skal bruke den digitale rapporten som et utgangspunkt for
samtale med studentene på emnet. Det føres referat fra møtet. Den digitale
rapporten og referatet fra diskusjonen skal sammenfattes til en emnerapport
som gjøres tilgjengelig for studenter på norsk og engelsk.
Emnevalueringene, som en del av kvalitetssystemet, skal legge opp til klare
mål for forbedringer i emnet. Det skal utarbeides en handlingsplan i studieråd,
på bakgrunn av innholdet i emneevalueringene og emnerapportene, og denne
skal gjøres tilgjengelig for studentene. Handlingsplanen skal følges tett opp av
studenttillitsvalgte sammen med emneansvarlig og studieprogramleder.
1.5.4 Kvalitetssikring av vurderinger
Studentene skal få utlevert eksamensoppgaver uten feil. Eksamenene skal
være av høy kvalitet, i tråd med pensumlitteratur og nyere forskning.
Gjenbruk av eksamener skal unngås. Det er viktig at studentene ikke bare blir
testet i å reprodusere fakta, men stimuleres til å tenke kritisk og anvende
pensum under eksamen.
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Studentene skal i en klageprosess få en ny og selvstendig vurdering, hvor
klageinstans ikke har kjennskap til tidligere karaktersetting. Klageprosessen
må kvalitetssikres jevnlig, og rutiner for å bedre sensur og klagehåndtering
skal alltid evalueres. I de tilfeller hvor en ny vurdering medfører
karakterendring på mer enn to karakterer skal studenten få en tredje
uavhengig vurdering uten at tidligere karakterer har blitt kjent. Denne skal blir
gjeldende.
I de tilfeller hvor det klages på gruppeeksamen skal det gis individuell
klagerett.
Det skal hvert tredje år gjennomføres en eksamensevaluering av alle emner i
et studieprogram for å sikre at alle eksamensoppgaver er av god kvalitet.

1.6 Dannelse
Alle førsteårsstudenter på universitetet skal gjennomføre et dannelsessemester med
emner som gir nødvendige kvalifikasjoner til å utvikle analytiske egenskaper, forstå
kritisk tenking og bidra til utvikling av faglig etisk sans.
Universitetet skal også tilby kurspakker som gir studentene innsikt, sosial
kompetanse og personlig utvikling. Kursene skal være gratis og med lav terskel for å
delta. Ansatte på universitetet skal tilby kursene, som skal være forskningsbaserte.

2. Helhetlig studieprogram
Et helhetlig studieprogram skal sørge for gjennomgående god kvalitet i hele studieløpet, fra
opptak til avsluttet studie. Sentrale punkter er oppfølging, veiledning, pensum, vurdering og
sensur. Kapittelet beskriver også hvilke krav universitetet må følge i forhold til
tilrettelegging. Det tydeliggjøres hvilke betingelser og læringsutbytter som skal til for å møte
fremtidens utfordringer.

2.1 Opptaksordninger
Universitetet må ta hensyn til samfunnets behov for kompetanse ved opptak og
etablering av nye studieplasser.
Universitetet skal styrke muligheten for alternative opptaksordninger for å sikre et
mangfold av studenter med forskjellige grunnkompetanser.

2.2 Oppfølging og veiledning
Oppfølging og veiledning av studenter skal gjennomføres på en faglig og pedagogisk
god måte for hver enkelt student, hvor man skal påse at vedkommende har
veilederkompetanse. Det skal gis tilbakemeldinger, både i form av formative og
summative vurderinger som bidrar til økt læring for studenten. Dette skal
gjennomføres i både enkeltemner og på studieprogram.
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2.3 Vurderingsform
Digital eksamen skal være standarden ved Universitetet i Agder, og skal ikke medføre
ekstrakostnader for studentene. Likevel skal det være opp til hver enkelt student å
velge å utføre eksamen for hånd.
Det skal i hvert emne gjennomføres mer enn én vurderingsform. Vurderingsformen
må også sees i sammenheng med andre emners vurderingsformer på samme studiet.
I løpet av studieprogrammet skal det gjennomføres minst tre ulike vurderingsformer.
Vurdering skal sees på som en del av læringsprosessen og må gjenspeile forventet
læringsutbytte.
Omfanget av de obligatoriske innleveringene må ses i sammenheng med antall
studiepoeng emnet gir, og hvilket formål innleveringen har. I oppgaver som krever
eller oppfordrer til gruppearbeid skal foreleser legge til rette for dette. Studenter skal
motta konstruktive tilbakemeldinger på alle obligatoriske innleveringer. Disse skal
fordeles jevnt utover i semesteret.

2.4 Begrunnelse og sensur
Det skal alltid gis skriftlig begrunnelse ved gitt karakter. Dette gjelder både
bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått. Begrunnelsen skal gi et tydelig bilde av
kandidatens presentasjon og forbedringspotensial.
Tidsfrister for vurdering på innleveringsoppgaver og eksamen skal overholdes av
studenter, ansatte og sensorer tilknyttet Universitetet i Agder. Det skal fra
universitetets side etableres incentiver som gjør at fristene blir overholdt. Dersom
det skulle forekomme at fristene ikke blir overholdt er det viktig at studenten får
informasjon om dette innen rimelig tid.

2.5 Undervisningen
Den personlige kontakten mellom deltakere i en undervisningssituasjon skal
opprettholdes. Universitetet skal tilrettelegge for personlig oppmøte i forelesninger
og stimulere til faglig samarbeid mellom studentene. Dette betyr at i tilfeller hvor
antall studenter øker, må også tilgangen på undervisere og andre ressurser øke.
Undervisningen skal være basert på kvalitet, og ikke kvantitet, og ulike
undervisningsformer skal bidra til at studentene får en bedre forståelse av pensum.
Variert og god undervisning skal tilrettelegges etter individuelle og kollektive behov.
Arbeidsdagen for studenter skal ikke være lenger enn 8 timer, eller 40 timer per uke.
Dersom arbeidsdagen er lenger enn 5 timer skal det være minst en halvtimes
sammenhengende pause.

2.6 Gjennomføring av eksamen
Universitetet har et ansvar for å sørge for at alle studenter får like muligheter til å
prestere på likt grunnlag, og skal ha rett på utsatt eksamen innen midten av
påfølgende semester. I de tilfeller hvor ordinær og utsatt eksamen kolliderer skal
universitetet legge til rette for at begge eksamener kan gjennomføres.
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Studenter, forelesere og eksamensvakter må sikres tilstrekkelig kompetanse rundt
gjennomføring av eksamen. Tekniske utfordringer skal aldri gå ut over studentenes
eksamensforsøk. Alle studenter som har behov for det skal ha krav på tilrettelegging
ved gjennomføringen av eksamen.
Eksamensdatoer skal offentliggjøres i rimelig tid. Dette inkluderer ordinær og utsatt
eksamen, samt endring av eksamensdato. Det forventes at studenter får minimum to
dager mellom hver eksamen. I emner som går parallelt på flere campus skal eksamen
avholdes på samme dag med like eksamensoppgaver og like rammer.
Alle skriftlige eksamener, med unntak av bachelor- og masteroppgaver, skal leveres
med kandidatnummer.

2.7 Tverrfaglig utdanning
For å sikre at studenter er i stand til å møte fremtidens utfordringer, må alle
utdanninger ha en tverrfaglig tilnærming. Det skal tilrettelegges for at studenter ved
Universitetet i Agder kan studere på tvers av fagområder og fakulteter. Dermed kan
studentene lettere skape sine egne bachelor- og mastergrader.

2.8 Pensum
Alle emner skal ha pensum som er tidsaktuell. Pensum må inneholde oppdatert
forskning og kunnskap som er relevant for faget og gir en tverrfaglig kompetanse.
Forelesere skal i god tid før eksamen legge frem hvilket pensum som skal brukes i det
enkelte emne.
I situasjoner hvor ansatte setter opp egen litteratur skal dette godkjennes av
nærmeste leder.
Pensum skal være tilgjengelig digitalt, og samskipnaden skal legge til rette for at
pensum kan kjøpes til rabaterte priser i bokform. Digital hovedpensum skal være
gratis.
Universitetsbiblioteket skal sikre at eldre pensum alltid er tilgjengelig for utlån.

2.9 Læringsutbyttebeskrivelse
Det skal foreligge tydelige, oppdaterte og lett tilgjengelige læringsutbyttebeskrivelser
for alle studieprogram. Læringsutbyttebeskrivelsene skal bidra til at undervisere,
studenter og omverdenen vet hva studentene skal kunne etter endt utdanning.
Læringsutbyttebeskrivelsene skal utvikles gjennom et tett samarbeid mellom
vitenskapelig ansatte, studenter og relevante aktører fra arbeidslivet.
Relevant arbeidslivspraksis skal være en fast del av læringsutbyttebeskrivelsene, i
tillegg skal arbeidslivet og studenter være med å utforme
læringsutbyttebeskrivelsene.
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2.10 Rammeplanstyrt utdanningsløp
Studentorganisasjonen i Agder støtter prinsippet med rammeplanstyrt utdanningsløp
for enkelte fagdisipliner. STA mener at en felles struktur med fagbolker for alle
landets utdanningsinstitusjoner samt et romslig antall med frie studiepoeng vil
ivareta en felles profesjonsforankring og sikre at utdanningsinstitusjonene kan spille
på sin sterke sider. En slik struktur vil gi de ulike utdanningsinstitusjonene mulighet til
å profilere sine faglige styrker gjennom fordypning på enkeltområder

2.11 Nasjonale deleksamener
Nasjonale deleksamener skal kun benyttes på rammeplanstyrte utdanninger.
Nasjonale deleksamener skal ikke forekomme i emner der svarene krever drøfting og
refleksjon, og formålet med besvarelsen ikke er å komme frem til et på forhånd gitt
svar.
Resultatene av nasjonale deleksamener skal ikke føres på vitnemålet, og skal kun
brukes til internevaluering på institusjonsnivå.

2.12 Tilrettelegging
Universitetet i Agder skal ha et godt tilbud om tilrettelegging for studenter med
behov for det.
Universitetet plikter å informere alle studenter om tilretteleggingstilbud ved opptak
som student ved universitetet.
Studenter med behov for tilrettelegging skal kun behøve å søke og dokumentere
dette en gang i løpet av studietiden.
Når en student ber om tilrettelegging skal det fattes et formelt vedtak på
tilretteleggingstilbudet universitetet tilbyr studenten. Det skal være mulig for
studenten å klage på vedtaket.

2.13 Tilretteleggingskontoret
Tilretteleggingskontoret ved Universitetet i Agder skal tilby informasjon om
tilrettelegging og støttetjenester. Kontoret skal også videre tilby tjenester og kurs
som har fokus på å gi studentene gode studievaner og lette deres møte med høyere
utdanning, som en del av studiet
Tilretteleggingskontoret skal ha tilretteleggingstjeneste med rådgivere som har faglig
kompetanse på rådgivning, veiledning og tilrettelegging.

2.14 Studier med støtte
Universitetet i Agder skal ha et godt tilbud om støttetilbud til studenter med psykiske
lidelser. Støttetilbudet skal gi individuell oppfølging og rådgivning ut ifra den enkelte
students behov.
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3.Studenters læring og medvirkning
Universitetet i Agder skal inneholde motiverende studieprogrammer som gjennomsyres av
en høy faglig kvalitet. Studenters kunnskap og kompetanse omkring egen læring og
læringsutbytte må derfor vektlegges ved vurdering av utdanningskvalitet. Studenter skal,
sammen med ansatte, ha mulighet til å aktivt delta i arbeidet med å heve kvaliteten på egen
studiehverdag. Universitetet skal legge til rette for studentmedvirkning, og sørge for et
velfungerende studentdemokrati.

3.1 Faglig mentor
Alle studenter skal sikres en faglig mentor. Dette skal sikre bedre læringsutbytte og
økt gjennomføringsgrad. En faglig mentor skal ha et høyere utdanningsnivå enn
studentene som veiledes.

3.2 Kunnskap om egen læring
Studentene må ha god kompetanse på egen læring og eget læringsutbytte. Dette for
å bedre den faglige kvaliteten i undervisningssituasjonen, for å sikre et godt
læringsutbytte for den enkelte student, og for å stimulere til økt bevissthet og
refleksjon blant studentene knyttet til deres egen læring og læringsutbytte.

3.3 Motiverende utdanningsløp av høy kvalitet
Det må legges til rette for motiverende utdanningsløp for studentene og
studieprogrammer med en høy faglig kvalitet. Studiebarometeret vil da kunne
benyttes som indikator for om universitetet arbeider med og utvikler studieprogram,
studietilbud og faglig tilbud på en hensiktsmessig måte.

3.4 Medvirkning i utdanning
Universitetet i Agder skal tilrettelegge muligheter for studentene slik at de aktivt kan
medvirke i arbeidet med å fremme en økt kvalitet i utdanningen som gis ved
universitetet. Læring og undervisning skal ikke være en enveis overføring av
kunnskap og kompetanse. Gjennom medvirkning skal studentene ha mulighet til
aktivt å ta del i egen utdanning og utformingen av den. Studentene skal sammen med
de faglige ansatte ved de ulike instituttene (universitetet) ha et felles ansvar for å
kvalitetssikre utdanningen. Endre dette avsnittet for å matche underoverskrifter?
3.4.1 Institusjonsnivå
Studentene skal være representert i alle råd, styrer og utvalg med
beslutningsmyndighet ved de ulike institusjonsnivåene på universitetet.
Studentrepresentantene skal aktivt ta del i styringen av institusjonen på alle
nivå. Alle studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til deltakelse
og medvirkning.
3.4.2 Fakultetsnivå
Studentene skal være representert fakultetsstyret, tillitsvalgtsamlinger og
andre relevante råd, styrer og utvalg på fakultetsnivå.
Studentrepresentantene skal aktivt ta del i styringen av fakultetet. Alle
studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til deltakelse og
medvirkning.
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3.4.3 Instituttnivå
Studentene skal være representert i studieråd og andre relevante råd, styrer
og utvalg. Studentrepresentantene skal aktivt ta del i utviklingen av
instituttet. Alle studenter har en plikt til å bruke den retten de er gitt til
deltakelse og medvirkning.
3.4.4 Studentdemokratiet
Studentdemokratiet ved universitetet i Agder skal ha en sentral rolle i å legge
til rette for studenters medvirkning. Studentdemokratiet skal også fungere
som et støtteapparat for de tillitsvalgte studentene, slik at de kan
gjennomføre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.
Universitetet skal legge til rette for at alle studenter som ønsker å delta i
studentdemokratiet har mulighet til dette. Studentdemokratiet skal ha rom
for å jobbe målrettet opp mot universitets sentrale ledelse og andre relevante
aktører.

4. Underviseren
Undervisere skal ha faglig kompetanse på undervisningsfeltet for å bidra til god
undervisningskvalitet, hvor studenter opplever varierte undervisningsformer. Universitetet
skal på alle nivåer prioritere undervisningskvalitet.

4.1 Kompetente undervisere
Universitetet skal sikre at alle undervisere har høy kompetanse i pedagogikk,
didaktikk og digitale undervisningsformer. I tillegg skal undervisere ha tilstrekkelig
kompetanse innenfor relevant undervisningsspråk.
Underviseren skal ha en forskende tilnærming til egen undervisning, for å være
bevisst hvilke undervisningsformer som er hensiktsmessig til faget.

4.2 Merittering av undervisere
Det må være en helhetlig tankegang mellom forskning og undervisning ved
Universitetet i Agder. Ansatte må derfor arbeide med begge deler. I tillegg skal
dagens system med to ulike karriereløp avvikles til fordel for et helhetlig karriereløp.
For å satse like mye på utdanning som forskning, er det nødvendig at det stilles like
krav til utvikling av undervisningskompetanse som forskningskompetanse for å kunne
få tilsetting eller opprykk fra en vitenskapelig stilling til en annen.
Det skal opprettes en meritteringsordning for å premiere de dyktige underviserne.
For å kvalitetssikre en meritteringsordning er det viktig at ordningen omfatter flere
ulike indikatorer, som sikrer at underviseren oppnår nødvendige kvalifikasjonskrav

4.3 Sensorveiledning
I forkant av eksamen skal det utformes gode sensorveiledninger i alle emner, som
skal være lik for eksterne og interne sensorer. Faglærer skal ikke sensurere
eksamensoppgaver fra eget fag alene. Ekstern sensor skal være delaktig for å sikre
kvalitet på eksamen og korrekt sensur. Vurdering og karaktersetting skal gjenspeile
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studentens kunnskaper, erfaring og refleksjoner i forhold til pensum på en objektiv
måte, og ikke i forhold til nivået på det aktuelle kullet.

4.4 Fagfellevurdering av undervisning
For å sikre kvalitet i studieprogram skal det benyttes fagfellevurdering av
undervisning. En slik fagfellevurdering skal inkludere forelesning, og annen
undervisningsaktivitet. Det kan også inkluderes diskusjon om litteratur, digitale
læringsressurser og annet studieopplegg.

4.5 Informasjon om arbeidsmengde
Studentene skal informeres tilstrekkelig om forventet arbeidsmengde gjennom hele
semesteret på universitetets nettsider og av emneansvarlig. Arbeidsmengden i de
enkelte emner, og hvert semester i studieprogrammet, skal vurderes i forbindelse
med emne- og programevalueringen. Det skal stilles tilsvarende høye krav til
arbeidsmengde for alle studiepoeng.

4.6 Utdanningsledelse
Ledelsen på alle nivåer må prioritere utdanningskvalitet. Styrene og ledelsen på
institusjons- og fakultetsnivå må, i samarbeid med studenter, prioritere
utdanningskvalitet i ressursfordeling, strategi og kommunikasjon.

5. Etter- og videreutdanning
Gode ordninger for etter- og videreutdanning er viktig for livslang læring. Etter- og
videreutdanningen som tilbys skal bidra til kompetanseutvikling som møter samfunns- og
arbeidslivets behov, og personlig vekst for den enkelte.
Etter- og videreutdanninger må utarbeides i samarbeid med arbeidslivet, og legge til
rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstakere gjennom hele
deres karriereløp. Tilbudene som gis må gjenspeile samfunnets behov.
For å oppnå en kostnadseffektiv og bærekraftig løsning til etter- og videreutdanning
må det legges til rette for lokale og regionale tilbud.
Universitetet må legge til rette for gode ordninger særskilt til de som tar etter- og
videreutdanninger, slik at de har mulighet til å kombinere jobb og studier.
Etter- og videreutdanning skal kvalitetssikres på lik linje som ordinære studieløp og
inngå i universitetets kvalitetssystem.

6. Forskning, utvikling og innovasjon
Utdanning, forskning og formidling er kjernevirksomhetene til universitetet og må derfor
sees i sammenheng. Studenter skal utfordres på dette og oppfordres til å tenke nytt.
Universitetet må sørge for opplæring og muligheter innenfor forskning, utvikling og
innovasjon for studenter og ansatte.
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6.1 Fagmiljøer
Universitetet i Agder skal være preget av fagmiljøer med høy kvalitet og tydelige
profiler. Det må nedsettes grupper som skal ha til hensikt å både dyrke
spisskompetanse og å utvikle talentet på tvers av fagmiljøene. Universitetet må ha
som ambisjon å ha fagmiljøer av høy nasjonal og internasjonal kvalitet, og aktivt
arbeide opp mot incentivprogrammer og senterordninger knyttet til dette. Dette må
ses i sammenheng med universitetets satsning på å tilegne seg flere sentre for
fremragende utdanning.
Universitetet og fagmiljøene må aktivt legge til rette for og oppfordre til
utviklingsarbeid. Pedagogisk utviklingsarbeid skal prioriteres og de som underviser
må ha tid og rom til å innovere studieprogram og undervisningsopplegg.
Et fagmiljø består av både studenter, vitenskapelige og administrativt ansatte. All
aktivitet på universitetet skal være et samarbeid mellom studenter og ansatte.
Studenter må derfor være en fullverdig deltaker i det akademiske fellesskapet.

6.2 Forskningsbasert utdanning
Alle studenter skal tidlig i studieløpet tilbys innføring i forskningsforståelse,
vitenskapelig metode, kildebruk og etikk. Det enkelte studium skal legge til rette for
læring gjennom forskning, dette kan gjøres gjennom gradsgivende oppgaver.

6.3 Forskningsbasert undervisning
All undervisning ved Universitetet i Agder skal være forskningsbasert. Dette
innebærer blant annet studentaktiv forskning og at undervisningen er basert på det
fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap.
Undervisningsmetoder som benyttes skal ha vitenskapelig dokumentert høy kvalitet,
med mindre det er ledd i utviklingen av nye undervisningsmetoder.

6.4 Studentaktiv forskning
Alle studenter skal ha mulighet til å bli involvert i forskningsprosjekt på alle gradsnivå.
Denne muligheten skal studentene informeres om. Det enkelte studium skal sørge
for at studenter får erfaring med utførelse og gjennomføring av et forskningsprosjekt,
samt presentasjon av forskningsresultater.
På masternivå skal studentene gis mulighet til å være med i forskergrupper.
Universitetet må legge til rette for at alle studenter kan drive med forskning ved
siden av studiene og ta initiativ til å starte egne forskningsprosjekter.

6.5 Spisskompetanse og talentutvikling
På Universitetet i Agder skal det legges til rette for utvikling av spisskompetanse og
talentutvikling. Ekstraordinære innsatser og gode resultater må oppfordres til og
anerkjennes. Det må aktivt legges til rette for at studenter skal kunne dyrke sin
kompetanse og universitetet skal så langt det lar seg gjøre bidra til at denne
kompetansen kan utvikles til sitt fulle.

13

6.6 Forskerlinjer
Universitetet i Agder bør tilby egne forskerlinjer som en del av sin studieportefølje.
Det kan integreres i eksisterende studieløp eller som alternativ til ordinært studieløp.

6.7 Doktorgradsutdanning
Universitetet i Agder har et ansvar for at studentene opplyses om mulighetene for
karriere innen akademia gjennom doktorgradsutdanning. Universitetet bør tilby
doktorgradsutdanning av høy kvalitet innenfor alle fagområder som tilbyr
mastergrad. Det bør også tilbys doktorgrader i samarbeid med både næringslivet og
det offentlige.

6.8 Innovasjon
Universitet i Agder skal legge til rette for nytenkning og nyskapning for alle som er
tilknyttet institusjonen. Det må oppfordres til nytenkning rundt problemstillinger i
alle studieprogram og det bør være mulig for studenter å trekke egen
innovasjonsarbeid inn i undervisningen, særlig gjennom gradsgivende oppgaver.
Ansatte og studenter ved Universitetet i Agder skal bidra til innovasjon i privat og
offentlig sektor, og samskaping med ideelle organisasjoner og arbeidsliv. Studenter
og ansatte skal lett kunne samarbeide for å sette nye ideer ut i livet. Universitetet
skal oppfordre til kommersialisering og støtte denne prosessen gjennom en
inkubator.

6.9 Formidling
Universitetet i Agder skal være en tydelig aktør i samfunnsdebatten både regionalt og
nasjonalt. Universitetet skal engasjere både internt og eksternt. Studenter og ansatte
skal oppfordres til å ta del i pågående debatter og å sette agenda basert på forskning.
Universitetet i Agder skal bidra til at forskning gjøres tilgjengelig og synlig gjennom
åpne kanaler.

6.10 Akademisk frihet, etikk og integritet
Alle som forsker har et ansvar for å se sin virksomhet i sammenheng med samfunnet
rundt seg. Dette innebærer at kunnskapsproduksjon må gjøres innenfor miljø preget
av kritisk refleksjon om hvordan forskningsmetode og resultater påvirker samfunnet,
samtiden og enkeltmennesker. Universitetet har et ansvar for at alle studenter og
ansatte har høy akademisk integritet og tilstreber mest mulig transparens og
etterprøvbarhet. Alle vitenskapelig ansatte skal få opplæring i forsvarlig håndtering
av forskningsdata, og institusjonen skal ha sikre lagringsmuligheter.
Samarbeid med næringslivet og eksterne aktører skal være transparent. Det skal
finnes en offentlig tilgjengelig oversikt over den eksternfinansieringen som
forskningen mottar.

7. Kontakt med arbeidslivet
Studieprogram med praksismuligheter er verdifullt både for den enkelte student, og for
praksisvirksomhetene. Veiledningsfunksjoner som utføres av Karrieresenteret og
Kompetansetorget bidrar til at studenter klargjøres til arbeidslivet, og at det knyttes tettere
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kontakt mellom studenter og fremtidig arbeidsliv. For Universitetet i Agder er det også viktig
at det holdes god kontakt med tidligere studenter, gjennom utvikling og effektiv bruk av
alumni ordninger.

7.1 Praksis
Alle gradsstudier ved Universitetet i Agder skal ha tilby praksis i løpet av studieløpet.
Det forventes at alle praksisplasser med tilknytting til Universitetet i Agder er
relevante, og gir studentene et godt læringsutbytte. Universitetet skal også aktivt
videreutvikle eksisterende praksisordninger. I utdanninger med praksis forventes det
at Universitetet i Agder forholder seg til nasjonale rammeplaner.
Universitetet i Agder skal tilby praksisvirksomheter kurs i veiledningskompetanse.
Alle praksisveiledere tilknyttet Universitet i Agder skal ha veiledningskompetanse og
være egnet for å veilede studenter i praksis.
Foreldre med barn under 16 år, aleneforsørgere, studenter som er politisk aktive,
studentfrivillighet og andre med særskilte behov skal få tildelt praksisplass i
nærheten av bosted. Det skal også være mulig for andre studenter å søke om å bli
vurdert angående rett til tilrettelegging.
Det skal gis god informasjon om praksis for studenter i rimelig tid før praksisperioden.

7.2 Arbeidslivsrelevans
Alle studier ved Universitetet i Agder skal fokusere på kunnskapstriangelet.
Samspillet mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon ved Universitetet i
Agder sine studier bidrar til en arbeidslivsnær studentmasse med gode forutsetninger
i fremtidig arbeidsliv.
Alle studier ved Universitetet i Agder skal ha innhold som er relevant for dagens- og
morgendagens arbeidsliv. Arbeidslivet skal også spille en viktig rolle inn i studiene.
Det må så langt det lar seg gjøre være en tydelig sammenheng mellom studier ved
Universitet i Agder og arbeidsliv, med et særlig fokus på regionen. Universitetet må
derfor innta en proaktiv rolle for å sørge for et tett samarbeid og god kontakt med
regionalt arbeid- og næringsliv.

7.3 Alumni
Alumni skal avholdes som et todelt samarbeid. Det skal være en arena for nåværende
studenter, hvor det vil være en verdifull informasjonskanal som formidler deres
arbeidslivsmuligheter. Det skal også være en arena hvor tidligere studenter kan
opprettholde kontakt med medstudenter, hvor også universitetet kan opprettholde
kontakt med tidligere studenter. Det skal også være en arena hvor tidligere studenter
kan holde seg oppdatert på relevant forskning som en del av deres egen
karriereutvikling.

7.4 Kompetansetorget og Karrieresenteret
Kompetansetorget skal synliggjøres som en virtuell møteplass mellom studenter og
arbeidslivet. Dette for å sikre arbeidslivsrelevant utdanning og god kontakt mellom
studenter og arbeidsliv.
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Karrieresenteret skal være studenters rådgivende organ knyttet til veiledning om
fremtidige karrieremuligheter. Karrieresenteret skal også tilby relevante kurs og
arrangement som kan forberede studentmassen på fremtidig arbeidslivet, og veien
dit etter fullførte studier.

7.5 Studerende arbeidstakere
Universitet i Agder skal legge til rette for studenter som ønsker å gjennomføre studier
på deltid. Videreutdanning og studier på deltid er verdifullt for de studerende
studentenes egen arbeidsplass og arbeidsgivere. Studerende arbeidstakere er også
verdifullt for medstudenter og undervisningssituasjonen i seg selv ved universitetet.
Dette er studenter som bidrar med relevant erfaring og kunnskap fra arbeidslivet inn
i deres studier.

8. Digitalisering
Digitalisering skal være et virkemiddel for økt utdanningskvalitet, effektivitet og kontakt med
og mellom studenter. I tillegg skal det bidra til at studenter utvikler digitale ferdigheter som
er nødvendige i arbeidslivet.

8.1 Prinsipper for digitalisering
Universitetet i Agder skal være et foregangsuniversitet innen digitalisering.
Digitalisering skal gjøres for å styrke faglig kvalitet og brukervennlighet der det er
fornuftig. Universitetet må sikre at den digitale kompetansen bland studenter og
ansatte er tilstrekkelig og tilby kurs ved behov. Bruk og valg av digitale verktøy i
utdanningen bør basere seg på hva som benyttes i arbeidslivet og bidra til at
studentene utvikler digitale, generiske ferdigheter.

8.2 Digitalisering av utdanning
Universitetet skal benytte seg av digitale læringsplattformer som bidrar til god
kontakt mellom studenter og med vitenskapelig ansatte. Studenter skal møte et
moderne, personlig læringsmiljø som legger til rette for individuelle læringsopplegg,
effektivitet, samhandling og fleksibilitet i studiene. Undervisere skal oppfordres til å
digitalisere undervisningen. Digitale læringsverktøy og plattformer bør legge til rette
for innovasjon knyttet til læringsmetoder. Digitalisering skal ikke være en erstatning
for undervisning på campus, men skal fungere som et supplement for studentene.

8.3 Digital vurdering
Alle vurderinger bør avlegges digitalt dersom dette er mulig, men det skal være mulig
å søke om å benytte tradisjonelle eksamensformer. Universitetet må sikre tekniske
utfordringer ikke er til ulempe for studenter eller ansatte.

8.4 Informasjonsflyt
All informasjon til studenter skal gjøres tilgjengelig digitalt. Studenter og
studentorganisasjonene må ha anledning til å dele informasjon til medstudenter ved
hjelp av samme plattformer som universitetet.
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9. Rammefaktorer
Rammefaktorer er de faktorene som påvirker utdanningskvaliteten og studiehverdagen til
studentene, men som ikke omfatter faglig kvalitet i utdanning eller forskning.

9.1 Overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning
Det må sikres en god overgang for studenter mellom videregående og høyere
utdanning. Dette for at studentene skal ha best mulig faglig- og sosial
startkompetanse. Universitetet har her en viktig rolle innen faglig og sosial
veiledning, tilgjengeliggjøring av informasjon og tydelig kommunikasjon via
hjemmesider, sosiale medier og andre kommunikasjonsplattformer, samt at
universitetets råd- og veiledningsmuligheter er synlige blant studentene.

9.2 Campusutvikling
Ved utbygging og utvikling av campus skal studenter alltid involveres i startfasen,
planarbeid, prosjektgrupper og brukermedvirkning. Campusutvikling skal ta
utgangspunkt i å sikre bedre læringsmiljø for studenter og sikre areal for det
akademiske fellesskap.
I campusutvikling skal universitetet også legge til rette for at studenter får arealet det
er behov for, med utgangspunkt i studenttallet. Øker antall studenter, må også areal
videreutvikles. Det skal foreligge en langsiktig plan for campusutvikling.
Studentene må også sikres et tilstrekkelig antall leseplasser, både på biblioteket og
på lesesaler. De semesterregistrerte studentene ved Universitetet i Agder skal alltid
ha førsteretten på plassene i undervisningsrom, grupperom og på lesesaler.
Administrering av undervisningsrom, grupperom og fellesarealer må være strukturert
og oversiktlig. Det skal være enkelt å booke rom på universitetet. Informasjon om
booking må være lett tilgjengelig, tydelig og oppdatert.
Universitetet skal tilby områder på campus som holder åpent 24 timer i døgnet. I
eksamensperioden skal universitetets og bibliotekets generelle åpningstid alltid
utvides.

9.3 Gratisprinsippet
Universitetet skal sikre gratisprinsippet for alle studenter både på og utenfor campus.
I de tilfeller hvor det vil koste studentene å delta i undervisning utenfor campus skal
dette være gitt informasjon om på forhånd.
Universitetet skal legge til rette for et alternativ på campus. Universitetet skal også
sette av et fond hvor studenter med dårlig økonomi kan søke ekstra støtte.
Ordningen skal være behovsprøvd.
I tilfeller hvor undervisning krever obligatorisk utstyr, forventes det at universitetet
tilbyr gode og rimelige tilbud. Dette må opplyses om. Annet undervisningsmateriell
og utstyr universitetet tilbyr må kunne forventes å være av god kvalitet, i god stand
og tilgjengelig i tilstrekkelig kvantum.
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Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte stipendordninger som
favoriserer studenter som fullfører på normert tid.

9.4 Heltidsstudenten
Universitetet skal jobbe for økt studiestøtte for å sikre heltidsstudenten.
Universitetet skal etterstrebe lokalt og nasjonalt gjennomslag for heltidsstudenten.
STA støtter ekstra stipendordninger for studenter som publiserer for å få
publiseringspoeng, og/eller deltar i relevant praksis utenom studiene.

9.5 Frafall fra høyere utdanning
Universitetet må utarbeide en lokal handlingsplan som forebygger frafall i høyere
utdanning. I tillegg til handlingsplanen med konkrete tiltak må universitetet legge til
rette for smidige og enkle overgangsordninger mellom studier, der en student ønsker
å bytte til ledig studier.

9.6 Den akademiske kalender
Det skal til enhver tid alltid være en oppdatert akademiske kalenderen tilgjengelig på
universitetets nettside. Kalenderen skal informere om eksamensperioder, perioder
for emneevalueringer og studiestart/avslutning. Kalenderen skal også inneholde
tidspunkt for de ulike valg som gjennomføres blant studentene på universitetet det
året kalenderen gjelder for.

9.7 Studentombud
Alle studenter ved universitetet skal ha tilgang på et studentombud. Studentombud
er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene hjelp og veiledning i saker
som berører deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en
forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.

9.8 Læringsmiljø
Universitetet skal til enhver tid har systemer for varsling av forhold som ikke er
optimale eller forsvarlige.
Læringsmiljøarbeidet skal tillegges en instans som har til ansvar å følge opp arbeidet
med læringsmiljø på universitetet. Læringsmiljøarbeidet skal deles inn i følgende fem
kategorier: faglig, psykososialt, digitalt, pedagogisk og organisatorisk. Det skal til
enhver tid finnes en handlingsplan på hvilke tiltak som prioriteres.

10. Organisering og dimensjonering av høyere utdanning
Organisering og dimensjonering av høyere utdanning er de nasjonale faktorene i sektoren,
som påvirker utdanningskvalitet lokalt. Dette gjelder organisering av høyere utdanning,
nasjonale virkemidler for undervisningskvalitet og styringsmodell.

10.1 Nasjonal kompetansebank
Universitetet skal arbeide for en nasjonal kompetansebank til undervisning. Dette
skal være en kompetansebank som skal være til hjelp og inspirasjon for underviseren,
og bidra til variert undervisning for studentene.
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10.2 Nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet
Universitetet skal bidra i arbeidet om opprettelsen av en nasjonal konkurransearena,
som skal gi lokal støtte til institusjonens kvalitetsutviklingsarbeid. Arenaen skal samle
de nye og eksisterende nasjonale virkemidlene og ressursene, og gjennom en sterk
strategisk og faglig sammenheng bidra til å forbedre helhetlig utdanningskvalitet for
studentene.

10.3 Senter for fremragende utdanning (SFU)
SFU tilknyttet institusjonen skal bidra til ny innovativ læring, og økt
utdanningskvalitet på institusjonen som helhet. Studentorganisasjonen skal støtte
universitetets arbeid om å opprettholde eksisterende sentre, og etablering av nye
sentre tilknyttet institusjonen.

10.4 Kommersialisering av høyere utdanning
Utdanning skal være en rett, og ikke en vare. Studentorganisasjonen i Agder skal
støtte satsingen på høyere utdanning sin rolle i norsk utviklingspolitikk. I et globalt
perspektiv skal studentorganisasjonen støtte arbeidet for økt kvalitetssikring av
høyere utdanning, og arbeidet for at høyere utdanning i større grad skal bli finansiert
av det offentlige.

10.5 Organisering av høyere utdanning
Universitetet skal ha institusjonell autonomi, for å sikre god utdanning og fri
forskning. Dette krever en finansieringsmodell som gir institusjon forutsigbarhet i
arbeidsforholdene, hvor den primære finansieringen skal skje gjennom statlige
midler. Styringen til departementet skal derimot begrenses til incentiv i
resultatkomponenter, utviklingsavtale og andre enkeltvedtak.
Universitetet skal sikre godt samarbeid og arbeidsdeling mellom interne campuser,
og andre institusjoner. Dette for å samle og styrke fagmiljøene, for også å kunne
konkurrere på internasjonalt nivå.

10.6 Styringsmodell
Norsk høyere utdanningen skal være styrt etter etatsmodellen hvor
Kunnskapsdepartementet har styringsrett over institusjonene på gitte, avklarte
området. Institusjonene skal ha stor organisatorisk autonomi og full faglig autonomi.
Universitetsledelsen skal være todelt, hvor rektor fungerer som øverste valgte leder
med en universitetsdirektør som øverste leder for organisasjonens administrasjon.
Det skal sikres studentrepresentasjon i alle kollegiale organer og styrets leder skal
være rektor av institusjonen. Rektor skal velges.
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SP-sak 35/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Kai Steffen Østensen og
Birgitte Kalvatn

Politisk dokument for læringsmiljø
Bakgrunn for saken
Etter vedtak av Studentparlamentet og nye vedtekter foreslår STA-styret nytt politisk
dokument for læringsmiljø.
Argumentasjon
Det løftes ingen argumentasjon i sakspapirer fordi styret enstemmig innstiller på politisk
dokument for læringsmiljø. Saken blir lagt frem i sin helhet under møtet og argumenter for
hvorfor man ønsker politikken taler for seg selv i dokumentet.
Økonomiske konsekvenser
Politiske dokumenter medfører ikke økonomiske dokumenter før vedtatt politikk
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for læringsmiljø (PDLM), med de endringer som
måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller enstemmig på politisk dokument for læringsmiljø.
Vedlegg
1. Politisk dokument for læringsmiljø

Side 2

English Summary
In this case the Student Parliament are going to vote for a new political document after
the decision the Student Parliament did under their meeting in March. It is the STAboard that have made the suggestion to the political document after the Student
Organization’s Regulations.

Politisk dokument for læringsmiljø
Vedtatt XX.XX.2018
Politisk dokument for læringsmiljø tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA) politikk
på de fem læringsmiljøperspektivene, i tillegg til å mene noe om det nasjonale arbeidet med
læringsmiljø. Studenters rett til et godt læringsmiljø er essensielt for å sikre en trygg
studiehverdag hvor studenter kan prestere faglig godt. Læringsmiljø er en grunnleggende
faktor for god kvalitet i norsk høyere utdanning.
Et godt læringsmiljø defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene
på institusjonen som har betydning for studentenes læring, helse og trivsel.
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1. Læringsmiljø på UiA
1.1 Inkluderende læringsmiljø
Universitetet i Agder skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor alle som velger å studere på
universitetet skal oppleve mestring, være en del av et nettverk og oppleve et læringsmiljø
som gir rom for å lykkes med studier.
Campus skal være tilrettelagt for alle og campusutviklingen skal baseres på prinsippet om et
inkluderende læringsmiljø for både studenter og ansatte.
Læringsmiljø på universitetet skal anerkjennes som en grunnleggende faktor for kvalitet i
høyere utdanning.

1.2 Inkluderende studiestart
Universitetet i Agder skal sørge for en inkluderende studiestart for alle studenter og
internasjonale studenter og masterstudenter skal inkluderes i fadderordningen.
Universitetet i Agder skal se på muligheten til å utvide studiestart til et årsopplegg hvor det
arrangeres flere ulike arrangementer gjennom året for å sikre at flere studenter blir en del
av studiemiljøet.

1.3 Ansvar
Læringsmiljøutvalgene skal ha ansvar for å arbeide strukturert og systematisk med
læringsmiljø på universitetet. De skal sørge for at tiltak iverksettes og at det hvert år vedtas
en handlingsplan for læringsmiljø som sendes ut på høring til universitetets enheter og
Studentorganisasjonen i Agder (STA).
Læringsmiljøutvalgene skal i samarbeid med Arbeidsmiljøutvalget og Likestilling- og
inkluderingsutvalget på universitetet samles til årlige samlinger for å diskutere relevante
problemstillinger og finne løsninger i fellesskap. STA skal inkluderes i dette arbeidet.
Det skal tydelig fordeles ansvar for oppfølging av læringsmiljø i alle ledd fra emneansvarlig
og opp til fakultetsdirektør. Alle vitenskapelige ansatte har et ansvar i å legge til rette for et
godt læringsmiljø.

1.4 Studentombud
Alle studenter ved Universitetet i Agder skal ha tilgang på et studentombud.
Studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene ved
universitetet hjelp og veiledning i saker som berører deres studiesituasjon. Studentombudet
skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir
ivaretatt.
Universitetet skal ha arbeidsgiveransvar og Studentombudet skal inneha juridisk
kompetanse. Studentombudet skal rapportere direkte til UiA-styret og Læringsmiljøutvalget.
Studentombudet er ikke underlagt lojalitetsplikten, men skal ha taushetsplikt.
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Studentombudet skal legge frem en årlig rapport som både viser omfanget av henvendelser,
men som også kommer med tydelige anbefalinger på hvordan universitetet bedre kan sikre
studentenes rettsikkerhet og rettigheter.

2. Fysisk læringsmiljø
2.1 Universell utforming
Universitetet i Agder skal til enhver tid være universelt utformet for alle studenter.
Campusutvikling skal skje etter prinsippet om et inkluderende læringsmiljø. Dette inkluderer
blant annet studerende foreldre, utvekslingsstudenter, studenter med syns-, hørsels- og
bevegelseshemninger, eller med astma og allergier.
Undervisningsrom, grupperom, lesesaler og bibliotek skal ansees som offentlige rom hvor
gjeldende lover og forskrifter skal være et minstekrav til utformingen.
Når campus bygges eller renoveres skal det til enhver tid foreligge uttalelse fra
interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevner, som å sikrer at
perspektivene ivaretas på en god måte av brukerne selv.

2.2 Luftkvalitet og temperatur
Universitetet i Agder skal etterstrebe god luftkvalitet og romtemperatur etter anbefalinger
fra spesialister.
Universitetet skal vært år gjennomføre målinger av luftkvalitet for å sikre at luften er av god
kvalitet. Det samme gjelder for temperatur i grupperom, lesesaler og seminarrom. I de
tilfeller hvor luftkvalitet eller temperatur ikke tilfredsstiller kravene skal universitetet
iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten.
Ventilasjonen på universitetet skal, hver åpningsdag, være på til universitets stengetid. Dette
gjelder også på fakultetsbyggene.

2.3 Støyfrie soner
Universitetet i Agder skal tilrettelegge for støyfrie soner hvor studenter kan sitte uforstyrret
og studere.

2.4 Tilgjengelig informasjon
Nødvendig og riktig informasjon skal til enhver tid være tilgjengelig for alle studenter på
universitetet. Skjermer og skilting skal anvendes for å fremme informasjonene for
studentene.
Universitetets nettsider skal være enkle og finne frem på, og informasjonen som deles på
universitetets sosiale medier skal være relevant.
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3. Psykososialt læringsmiljø
3.1 Tiltaksplan mot mobbing og trakassering
Universitetet i Agder skal ha en tiltaksplan mot mobbing som skal følges opp av
læringsmiljøutvalget. Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning skal følge tiltaksplanen og
rapportere tilbake på igangsatte tiltak med evalueringer i kvalitetsrapportene som
utarbeides hvert år.

3.2 Læringsmiljøteam
Universitetet i Agder skal ansette et eget læringsmiljøteam med stillinger som har som
formål å være ute i studentmassen. Teamet skal arbeide forebyggende og i samarbeid med
linjeforeninger, studentaktiviteter og STA.
Det skal være en egen læringsmiljøkoordinator som også følger opp Læringsmiljøutvalget. I
tillegg skal teamet ha en egen studiemiljøkoordinator som har som oppgave å tilrettelegge
for møteplasser for studenter på campus.
Teamet skal knyttes til universitetets Studieavdeling med nært samarbeid til Ressurssenteret
og SiA Helse.

3.3 Studentaktiviteter og linjeforeninger som ressurs
Universitetet, fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal sørge for at studentaktiviteter
og linjeforeninger blir tatt med i arbeidet om å skape møteplasser mellom studenter.
Linjeforeningene og studentaktivitetene må sikres økonomisk støtte for å kunne være
arrangører av ulike arrangementer som samler ulike studentgrupper til fellesskap og
sosialisering.

3.4 Livsmestring for studenter
Universitetet skal aktivt følge opp resultatene av Studiebarometeret og SHoTundersøkelsene og sikre ulike kurs for studenter i livsmestring. Kursene skal bygge på faglige
vurderinger og forskning, og skal tilbys for alle studenter.

3.5 Legesenter og SiA Helse
Universitetet skal være en pådriver for at det etableres legesentre på begge campuser. I
tillegg skal universitetet jobbe for at SiA Helse får flere stillinger til hjelpe studenter med sine
ulike helseutfordringer.

3.6 Nasjonalt studenttelefon
Studenttelefonen er i dag et prøveprosjekt på Universitetet i Stavanger (UiS). Universitetet i
Agder og STA skal jobbe for at tilbudet etableres som en nasjonal studenttelefon som skal
bemannes hele døgnet. Telefonen skal drives av studenter, med studenter og for studenter,
og personell skal kurses av kvalifiserte kursholdere.
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4. Digitalt læringsmiljø
4.1 Tilgjengelig utstyr
Universitetet i Agder skal sørge for at studenter som ikke har råd til eget utstyr, får mulighet
til å låne digitalt utstyr av universitetet.

4.2 App
Universitetet i Agder skal utvikle en egen app hvor ulike tjenester på universitetet sentreres.
Både booking av grupperom og seminarrom legges til app-tjenesten, i tillegg til deltakelse på
kurs og seminarer som arrangeres av universitetet og underliggende enheter.
Booking til SiA helse og andre relevante samarbeidspartnere til UiA skal også legges til i
applikasjonen.

4.3 Digitale læringsplattformer
Universitetet i Agder skal sørge for at de digitale læringsplattformene er enkle å bruke, gir
tydelig informasjon og samarbeider med andre tekniske løsninger som tilbys på
universitetet.

5. Organisatorisk læringsmiljø
5.1 Rapportering av læringsmiljø
Universitetet i Agder skal sørge for at universitetet, fakultetene, avdeling for lærerutdanning
og administrative enheter har anledning til å rapportere tilbake om hvordan de jobber med
læringsmiljø i sine miljøer.

5.2 Studieråd
Studierådene skal aktivt diskutere læringsmiljø i studieprogrammene og på instituttet. Det
skal legges til rette for en funksjon som gir tilbakemelding til tillitsvalgte om hvilke tiltak som
iverksettes for å sikre et bedre læringsmiljø.

5.3 Tillitsvalgsystem
Universitetet i Agder skal, i samarbeid med STA, sikre god opplæring for studenttillitsvalgte i
råd, styrer og utvalg i tillegg til studieprogram.
Det skal arrangeres både tillitsvalgtskurs og tillitsvalgtsamlinger. Samlingene skal brukes som
møteplass mellom studenttillitsvalgte, fakultetsledelse og STA.

5.4 Lokal læringsmiljøundersøkelse
Universitetet skal hvert andre år gjennomføre en lokal læringsmiljøundersøkelse som skal gi
grunnlag for videre arbeid med konkrete tiltak for å bedre læringsmiljøet. Undersøkelsen
skal utarbeidet i samarbeid med studentombudet og STA.
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5.5 Si ifra-system
Universitetet skal til enhver tid følge opp henvendelser som kommer gjennom Si ifrasystemet. Studenter som melder inn saker skal bli tatt på alvor og gis tilbakemelding om
hvordan saken behandles videre.
Si ifra-systemet skal tilgjengeliggjøres på universitetets nettside og tydelig løftes frem under
studiestart som et verktøy i å forebygge eskalerende saker.

5.6 Evalueringer
Læringsmiljø skal være en del av fagfellevurderingene og emneevalueringene som
gjennomføres hvert studieår.

6. Pedagogisk læringsmiljø
6.1 Studieprogramledelse
Alle studieprogramledere skal ha formell kompetanse på håndtering av mobbing og
trakassering. Studieprogramledere skal ha plikt til å bryte inn og melde videre i de tilfeller
hvor mobbing eller trakassering foregår.
Studieprogramleder har ansvar for å iverksette tiltak som bedrer læringsmiljøet i
undervisningssituasjoner hvor dette er nødvendig.

6.2 Varierte undervisningsformer
Universitetet i Agder skal aktivt arbeide for varierte undervisningsformer som stimulerer
arbeidslyst og motivasjon hos alle studenter.

6.3 Varierte vurderingsformer
Universitetet i Agder skal legge til rette for varierte vurderingsformer som sikrer alle
mulighet til å gjennomføre vurderingene som kreves.
Det må legges til rette for støtte i de tilfeller hvor det er nødvendig.

7. Studenters rettigheter
7.1 Nasjonalt lovverk
Universitetet i Agder og STA skal være en pådriver for et nasjonalt lovverk som tetter hullene
for studenters rettsikkerhet. I tillegg skal universitetet og STA arbeide for at et nytt lovverk
inneholder både en aktivitetsplikt og en handlingsplikt.

7.2 Lokal forskrift
Universitetet i Agder skal vedta en egen forskrift for læringsmiljø gjeldende på universitetet.
Dagens lovverk er et minimum til forskriften, og forskriften skal ta for seg de fem
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perspektivene av læringsmiljø som er gjeldende, både fysisk, psykososialt, digitalt,
organisatorisk og pedagogisk.
STA skal være med i arbeidet med å utforme forskriften.
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SP-sak 36/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Internasjonalt utvalg og
Kristian B. Bakken

Politisk dokument for internasjonalisering
Bakgrunn for saken
I de nye vedtektene Studentparlamentet vedtok på møtet i mars står det at STA skal ha et
politisk dokument for internasjonalisering. Dette dokumentet er basert på eksisterende
politikk STA har på området, mye er hentet fra politisk måldokument, og annet er hentet fra
annen vedtatt politikk.
Dersom det er spørsmål knyttet til dokumentet bes Studentparlamentet ta kontakt med
Kristian Bakken på tlf: 913 22 559/ 38 14 21 77 eller mail: stanestleder@uia.no
Økonomiske konsekvenser
Disse endringene vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Internasjonalt utvalgs helhetlige forslag til Politisk dokument for
internasjonalisering, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Internasjonalt utvalg innstiller positivt på forslag til vedtak
Vedlegg
Vedlegg1: Helhetlig forslag til Politisk dokument for internasjonalisering

Side 2

English Summary
According to STAs new regulations STA shall have a political document for
internationalization. The attached document is based on a lot of STAs existing international
policies. If you have any questions regarding the document please contact Kristian Bakken på
tlf: 913 22 559/ 38 14 21 77 or mail: stanestleder@uia.no

Politisk dokument for internasjonalisering
Vedtatt XX.XX.2018
Politisk dokument for internasjonalisering tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA)
politikk på det internasjonale fagområdet. Dette dokumentet kan suppleres med spesifikke
strategiplaner og resolusjoner innenfor politikkområdet.
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1 Internasjonalisering
1.1 Møteplasser
Det er viktig at universitetet etablerer møteplasser der studenter og ansatte fra hele verden
kan møtes for å utveksle tanker, idéer, meninger, og bygge sosiale og faglige relasjoner
utenom undervisningstid.
1.2 Informasjon
Det er viktig at alle studenter og ansatte på Universitetet i Agder har tilgang til samme
informasjon. All informasjon rettet mot brukere av universitetet må gjøres tilgjengelig på et
språk som brukerne forstår, i de aller fleste tilfeller er det godt nok med norsk og engelsk,
men det kan være hensiktsmessig å bruke andre språk i visse tilfeller. Forståelig
kommunikasjon er en grunnstein for å bygge gode faglige og sosiale studiemiljø.
1.3 Et inkluderende studiemiljø
Universitetet har ansvar for å inkludere internasjonale studenter i det lokale studentmiljøet.
Like viktig er det at de ulike studentaktivitetene og linjeforeningene på Universitetet i Agder
legger til rette for å inkludere internasjonale studenter. Arrangementer i regi av
studentfrivilligheten må i hovedsak være åpne for alle studenter, og må derfor informeres
om både på norsk og engelsk, slik at alle har mulighet til å komme.
SiAs tilbud må bidra til inkludering, og spesielt SiAs boliger må tilrettelegges for at alle
studenter kan møtes på tvers av språklige barrierer, forsøksordninger med romdeling for
grads- og utvekslingsstudenter er med på å skape et mer inkluderende studiemiljø.
1.4 Et inkluderende studentdemokrati
Det er viktig at internasjonale studenter får muligheten til å delta i studentdemokratiet og
kvalitetsarbeidet på universitetet, og det må tilrettelegges for at de skal kunne være
tillitsvalgte i emner og studieråd, i tillegg til råd, styrer og utvalg. Vel så viktig er det at
Studentparlamentet er åpne for å inkludere alle de som ønsker å være representanter på
vegne av studentene.
For å sikre at internasjonale studenter høres skal det velges en tillitsperson blant
utvekslingsstudentene, som kan fungere som et bindeledd mellom de internasjonale
studentene og STA.
1.5 En inkluderende studiestart
Det er viktig at internasjonale studenter inkluderes tidlig, og at det arbeides for en helhetlig
tenking rundt studiestarten ved Universitetet i Agder. For at alle studenter skal føle seg som
en del av studiemiljøet må det tilrettelegges for at de internasjonale studentene deltar i
studiestarten på lik linje som andre studenter, dette innebærer blant annet at universitetets
fadderordning også må være åpen for de internasjonale studentene. Dersom internasjonale
studenter blir inkludert i studiemiljøet fra første stund er det lettere å knytte viktige faglige
og sosiale bånd med resten av studiegruppen sin.

1.6 Akkreditering
Universitetet, fakultetene og avdeling for lærerutdanning skal arbeide for å oppnå
internasjonale akkrediteringer der det er mulig. Dette bidrar til å fremme
internasjonalisering, og er med på å gi internasjonal annerkjennelse til de fagmiljøene som
oppnår akkreditering. Målet med å akkreditere bør være å heve kvaliteten i fagmiljøet, samt
å tiltrekke seg flere internasjonale studenter og ansatte.
1.7 Studietilbud
Universitetet skal styrke og videreutvikle emner som er tilpasset internasjonale studenter.
Det skal tilbys hele bachelorprogrammer på engelsk. Det bør også være et krav om at
minimum 15 studiepoeng skal undervises på engelsk i løpet av en bachelorgrad.
Universitetet i Agder skal arbeide videre med å utvikle engelskspråklige programmer på
mastergradsnivå, samt å legge til rette for internasjonale doktorgradsstipendiater.
Emner gitt på engelsk skal gjennomføres på engelsk, og ha relevant litteratur. Det er viktig at
også ikke-studiepoenggivende kurs arrangeres slik at alle studenter har muligheter til å
delta, både på norsk og engelsk. Dersom det innføres en faglig mentorordning er det viktig at
denne også er tilgjengelig for de internasjonale studentene på universitetet.

1.8 Språkkompetanse
Vitenskapelig ansatte på Universitetet i Agder som underviser, skal ha god kompetanse i det
språket det undervises på. Det er viktig at alle studenter og ansatte har tilgang på språkkurs,
for å kunne lese, skrive og snakke god akademisk norsk og engelsk.
1.9 Internasjonalt sertifikat
Det må være mulig for alle studenter på UiA å ta et internasjonalt sertifikat, dette er spesielt
viktig for de som ikke får reist på utveksling i løpet av sin studietid.

2 Mobilitet
2.1 Studentutveksling
Internasjonalt samarbeid og en økning av inn-og utvekslingsstudenter må sees som viktige
mål for å sikre internasjonalisering. Det må være et mål om at minimum 50% av studentene
på UiA reiser på utveksling i løpet av sin studietid. For å oppnå målet om at 50% reiser på
utveksling er det viktig at universitetet legger til rette for et utvekslingsvindu i studieplanen,
og man innfører opt-out1 utveksling.
Dersom studenter ikke oppfyller kravene om å dra på utveksling, skal studenten ha betinget
rett til å dra.
2.2 Avtaler
Universitetet i Agder skal jobbe kontinuerlig for å tilby gode utvekslingsavtaler av høy faglig
kvalitet. Det skal legges fokus på kvalitet fremfor kvantitet når avtaler inngås eller fornyes.
Utvekslingsavtalene universitetet har skal regelmessig kvalitetssikres.
Universitetet i Agder skal arbeide for at det opprettes avtaler om praksis i bedrifter i
utlandet. Dette er viktig for å sikre alle studenter muligheter til utveksling og praksis.
2.3 Veiledning og oppfølging
Informasjon om utveksling, og internasjonal praksis skal være lett tilgjengelig, og det skal
være en klar ansvarfordeling mellom internasjonalt kontor og fakultetene og avdeling for
lærerutdanning, slik at studentene får best mulig hjelp.
Før studenter og ansatte reiser utenlands skal de få mulighet til å tilegne seg interkulturell
forståelse, for å gi studentene et best mulig grunnlag for å reise ut i verden. Dette må gis
som et kurs, administrert av internasjonalt kontor i samarbeid med det aktuelle fagmiljøet.
Studenter som er på, eller kommer tilbake fra utveksling eller praksis skal ha krav på
oppfølging og veiledning, og mulighet til å formidle sine erfaringer.
2.4 Ansattmobilitet
Universitetet i Agder skal oppfordre flere av sine ansatte til å reise ut for å tilegne seg
internasjonal erfaring og kunnskap. Ansattmobilitet vil gi et økt kompetansenivå og styrke
det internasjonale lærings- og forskningsmiljøet ved universitetet. Ansatte som har vært på
utvekslingsopphold bør dele sine erfaringer med studenter og ansatte. Innvekslende ansatte
og stipendiater med internasjonal bakgrunn må sikres en god on-boarding2 prosess for å
sikre god inkludering i det akademiske felleskapet på universitetet.

1

Opt-out utveksling innebærer at en aktivt må melde seg av utveksling, heller enn å aktivt
melde seg på.
2 On-boarding handler om å skape en god sosialiseringsprosess i organisasjoner, for nye
ansatte.

2.5 Internasjonale studentambassadører
Det skal etableres en ordning hvor internasjonale studenter kan være studentambassadører
for UiA ved utenlandske utdanningsinstitusjoner, for å bedre promotere studiemulighetene
ved Universitetet i Agder.

3 Den globale studentstemmen
3.1 Skolepenger
Gratisprinsippet i norsk høyere utdanning sikrer alle like muligheter for å ta høyere
utdanning. Det er viktig at dette prinsippet også gjelder for internasjonale studenter som
studerer i Norge.
Lånekassen skal ha ordninger på plass som sikrer at norske studenter kan studere i utlandet,
uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Universitetet i Agder må legge til rette for at
studenter som reiser på praksisopphold i utlandet ikke får unødige kostnader, dersom slikt
ikke dekkes av lånekassen.
3.2 Samfunnsansvar
Universitetet i Agder skal ha etiske retningslinjer for samarbeid og avtaler med næringsliv og
utenlandske utdanningsinstitusjoner for å sikre at det ikke inngås samarbeid eller avtaler
med organisasjoner som bryter menneskerettighetene.
Universitetet skal melde seg inn i Initiativ for Etisk Handel(IEH) for å sikre at innkjøp og
anskaffelser blir gjort i henhold til IEHs retningslinjer.
3.3 Akademisk frihet
Som en del av den internasjonale studentbevegelsen skal Studentorganisasjonen i Agder
være en solidarisk bidragsyter der studenters rettigheter innskrenkes eller trues. For å bidra
til å sikre akademisk frihet må Scholars at Risk og Students at Risk ordningene videreføres,
utvides, og sikres mer finansiering. Students at Risk ordningen må implementeres i flere
land, på samme måte som Scholars at Risk ordningen.
Universitetet i Agder og Studentorganisasjonen i Agder må ta større ansvar for å fordømme
brudd på akademisk frihet.
3.4 Akademisk dugnad
Det må tilrettelegges for at flyktninger som kommer til Norge skal kunne fortsette sin høyere
utdanning og inkluderes i det akademiske miljøet. Det skal være mulig for asylsøkere å
fortsette sin utdanning i Norge mens de venter på å få behandlet asylsøknad. Gjennom
Akademisk dugnad skal universitetet ta ansvar for å hjelpe akademikere på flukt, for
eksempel ved å tilby studieplasser og språkpraksis.

SP-sak 37/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Kai Steffen Østensen og
Birgitte Kalvatn

Politisk dokument for mangfold og likestilling
Bakgrunn for saken
Etter vedtak av Studentparlamentet og nye vedtekter foreslår STA-styret nytt politisk
dokument for mangfold og likestilling.
Argumentasjon
Det løftes ingen argumentasjon i sakspapirer fordi styret enstemmig innstiller på politisk
dokument for mangfold og likestilling. Saken blir lagt frem i sin helhet under møtet og
argumentene for hvorfor man ønsker politikken taler for seg selv i dokumentet.
Økonomiske konsekvenser
Politiske dokumenter medfører ikke økonomiske dokumenter før vedtatt politikk
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for mangfold og likestilling (PDML), med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller enstemmig på politisk dokument for mangfold og likestilling.
Vedlegg
1. Politisk dokument for mangfold og likestilling

Side 2

English Summary
In this case the Student Parliament are going to vote for a new political document after
the decision the Student Parliament did under their meeting in March. It is the STAboard that have made the suggestion to the political document after the Student
Organization’s Regulations.

Politisk dokument for mangfold og
likestilling
Vedtatt XX.XX.2018
Politisk dokument for mangfold og likestilling tar for seg Studentorganisasjonen i Agder
(STA)s politikk på mangfold og likestilling. Prinsippet om lik rett til utdanning står fast,
derimot er ikke tilgangen alltid lik og på den måten også svekker retten til utdanning for alle.
Universitetet har et samfunnsansvar som premissleverandør i samfunnsutviklingen og
gjennom utdanningen av studenter. STA mener derfor at kultur som bygges i strukturene til
utdanningsinstitusjonene må gjenspeile det rike mangfoldet akademia har – blant ansatte,
ledere og studenter.
STA anerkjenner at det finnes flere enn to kjønn. I dette politiske dokument refereres
likestilling til likestilling mellom menn og kvinner, men utelukker ikke at det også betyr et
mangfold av kjønn og kjønnsuttrykk.
STA mener at mangfold og likestilling bidrar til økt kvalitet og et bedre arbeids- og
læringsmiljø for flere.
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1. Et mangfoldig universitet
Universitetet i Agder skal være et mangfoldig universitet som skaper rom for ulike
mennesker med ulik bakgrunn og ulik erfaring. Det akademiske fellesskapet skal vise til ulike
perspektiver og et mangfold av endringsaktører som bidrar til faglig kvalitet, et godt arbeidsog læringsmiljø og til utvikling av forskning og utdanning
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Universitetet i Agder skal være et nasjonalt anerkjent universitet som tydelig viser
mangfoldsledelse og forståelse for likebehandling og likestilling i rekrutteringsprosesser av
studenter og ansatte.

1.1 Universitetets samfunnsmandat
Universitetet i Agder er et nasjonalt universitet som er avhengig av å spille på lag med
regionale omgivelser. Som samfunnsmandat skal universitetet ta tydelig standpunkt i
styringen av universitetet og derfor også være en rollemodell for andre offentlig og private
aktører i mangfoldsledelse.
Universitetet i Agder skal bistå regionen med forskning, kunnskap og konkrete kurstilbud i
utviklingen av et mer mangfoldig og likestilt Agder. Levekårsutfordringene henger tett
sammen med et lite mangfoldig og likestilt Agder.
Universitetet i Agder må derfor prioritere arbeidet med Senter for Likestilling og sørge for at
forskningsinstitusjoner universitetet eier eller samarbeider med leverer relevant forskning
som kan bidra til bedring av levekårsutfordringene på Agder. Universitetet må også tilby
utdanning for hele Agder og med relevans i de samfunnsutfordringer landsdelen opplever.
Studenter og ansatte som reiser ut fra universitetet skal besitte kunnskap om områdene de
reiser til. Universitetet må tilrettelegge for kurs til studenter og ansatte som sikrer dem
nødvendig kompetanse og kulturforståelse.

1.2 Etnisitet
Kunnskap skiller ikke på hudfarge, språk eller etnisitet.
Universitetet i Agder skal etterstrebe ulike etnisiteter i både stab og studentmasse.
Universitetet har et spesielt ansvar i å tilrettelegge for at kunnskapsbærere utenfor Norge
også inviteres til å delta i vårt akademiske fellesskap.

1.3 Rekruttering
Rekruttering til universitetet skal skje på flere språk, og i hovedsak norsk og engelsk.
Det skal tilbys onboarding-kurs for ansatte som gir forståelse for norsk kultur, men også om
hvilke mangfold universitetet ønsker å ha blant studenter og ansatte.
Det må utarbeides målrettede kampanjer til ulike studentgrupper i Norge og utland som
inviterer inn til et spennende akademisk fellesskap, hvor egen bakgrunn ikke avhenger for å
oppnå studieplass.
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1.4 Campusutvikling
Universitetet i Agder skal være tilrettelagt for alle, og lovens bestemmelser om universell
utforming skal være et minimum. I universitetets campusplaner skal det tydelig forekomme
fysisk tilrettelegging for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og behov. I utformingen
av nye bygg skal det man ta i bruk kunst og kulturuttrykk som stimulerer alle sanser et
menneske har.
I campusutvikling og utforming av nye bygg skal brukergrupper eksplisitt inviteres inn og
sikres medvirkningsmuligheter.

1.5 Representasjon
I Universitetet i Agders ansettelsesprosesser skal minimumskravet om kjønnsrepresentasjon
være oppfylt. Universitetet skal legge til rette for aktører i ansettelsesprosesser besitter
mangfold- og likestillingskompetanse.
I universitetet og studentorganisasjonens råd, styrer og utvalg skal man etterstrebe et
mangfold av studenter og ansatte. Det bør være representasjon av mennesker med ulik
alder, etnisk bakgrunn, seksuell legning, tro og funksjonsnedsettelser.

2. Lik tilgang til utdanning
Menneskerettighetene slår fast at alle mennesker i verden har lik rett til utdanning, derimot
sikres ikke alltid tilgangen til lik rett til utdanning.
Universitetet i Agder skal være en stemme, nasjonalt og internasjonalt, for at tilgangen til
utdanning er like viktig som retten til utdanning, og at utdanning tilbys alle uavhengig av
sosioøkonomisk og etnisk bakgrunn.

2.1 Studier med støtte
Universitetet i Agder skal legge til rette for arbeidet Studier med støtte (SMS) gjør og
videreutvikle tilbudet som i dag gir ekstra støtte og veiledning til studenter som trenger det.
SMS skal ikke overta en vitenskapelig ansattrolle i å tilrettelegge for studenter, men skal
være et supplement til de studenter som trenger mer støtte enn det som i dag ligger i en
ansattes arbeidsportefølje.

3. Kjønn og likestilling
Universitetet i Agder og studentorganisasjonen skal sikre likestilling i alle sine råd, styrer og
utvalg på universitetet.
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Universitetet har et spesielt ansvar i å stimulere til en mer representativ og likestilt stab hvor
ulike stillingskategorier besittes av både menn og kvinner. Universitetet skal aktivt legge til
rette for å støtte det kjønn som er underrepresentert til å søke stilling eller opprykk.
Lederne i akademia skal ha mangfold- og likestillingskompetanse og gjenspeile gruppen
studenter og ansatte de representerer.
Universitetet i Agder skal legge til rette for ulike kjønn, også de i dag som ikke er anerkjent
med lov. Det må sikres mulighet for å ikke velge et heteronormativt kjønn i undersøkelser og
påmeldinger som sendes ut av universitetet.
Universitetet skal aktivt drive markedsføring og kampanjearbeid mot det kjønn som er
underrepresentert i studier eller på institutter for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i det
akademiske fellesskap.
Innføring av kjønnspoeng og kvotering skal kun gjøres når andre tiltak er prøvd ut og når
andelen av det underrepresenterte kjønn har nådd det mål som skal til for at tiltaket
iverksettes. Tiltakene varer kun til ønsket kjønnsrepresentasjon er nådd.

3.1 Kjønnspoeng i studier
Kjønnspoeng skal tas i bruk i de studier hvor et kjønn er underrepresentert med mindre enn
30% av den totale studentmassen på studiet.

3.2 Kvotering i studier
Kvoteordning skal tas i bruk i de studier hvor et kjønn er underrepresentert med mindre enn
15% av den totale studentmassen på studiet. Kvotering av studieplasser til det
underrepresenterte kjønn skal ikke forekomme før kjønnspoeng er prøvd ut.
Dissens fra Kristian B. Bakken. Dissensen erstatter flertallet i styrets forslag til punkt 3.1 og
3.2:
3.1 Kjønnspoeng og kjønnskvotering
Kjønnspoeng og kjønnskvotering i studier er konkrete tiltak fakultetene kan og skal ta i bruk i
de tilfeller hvor det ene kjønn er underrepresentert med mindre enn 25% av den totale
studentmassen. Fakultetene skal selv velge hvilke tiltak de vil igangsette etter det som
passer studiet det gjelder best.

4. LHBT i akademia
Universitetet i Agder skal aktivt bidra til at ulike kjønn, kjønnsidentiteter og seksuelle
legninger opplever tilhørighet i akademia.
Universitetet skal være en del av LHBT+-bevegelsen og delta på Skeive Sørlandsdager for å
vise støtte til studenter og ansatte med LHBT+-bakgrunn.
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5. Tro og livssyn i akademia
Universitetet i Agder skal være et livssynsliberalt universitet som anerkjenner ulike tros- og
livssynsretninger.
Universitetet i Agder skal ha en studentprest og i de tilfeller hvor det er nødvendig invitere
inn andre religiøse ledere til samlinger og sammenkomster for studenter og ansatte.

5.1 Religiøse rom
Universitetet i Agder skal legge til rette for at studenter og ansatte har et eget rom for tro og
livssyn. Dette rommet skal gi rom for bønn, ettertanke og møter på tvers av religioner og
livssyn. Rommet skal være åpent for alle.

5.2 Religiøse plagg
Akademisk frihet er en grunnleggende rett som skal sikre alle mennesker lik rett og tilgang til
utdanning. STA støtter derfor ikke et forbud mot heldekkende ansiktsplagg som er innført av
regjering og storting. Universitetet i Agder skal aktivt arbeide for at forbudet opphører.
I de utdanninger hvor det er aktiv brukermedvirkning eller pasientoppfølging skal det være
mulig for institusjonene å innføre restriksjoner på bruk av heldekkende ansiktsplagg.
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SP-sak 38/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Benedicte Nordlie og
Kristian Bakken

Politisk dokument for bærekraft og miljø

Bakgrunn for saken
Studentorganisasjonen i Agder (STA) har etter vedtak fra Studentparlamentet (SP) utviklet et
nytt dokument for bærekraft og miljø. Dette er et nytt politisk dokument for STA, og gir en
retning for hvordan STA skal arbeide inn mot både universitetet, lokale og regionale
styringsmyndigheter.
Argumentasjon
STA har hatt miljøpolitikk under kapittel 5 ”Læringsmiljø” i det tidligere politiske
måldokumentet. Dette har vært snever og mangelfull politikk, og derfor er politisk dokument
for bærekraft og miljø utviklet. STA har utviklet dokumentet med utgangspunkt i FN´s
bærekraftsmål, fordi også vi også ønsker å bidra til at målene nås. Videre er dokumentet
utviklet etter inspirasjon fra hva andre universitet gjør, og etter tidligere diskusjoner i SP.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar politisk dokument for bærekraft og miljø, med de endringer som
forekommer på møtet.
Innstilling fra styret
Styret innstiller på forslag til vedtak.
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Vedlegg: Politisk dokument for bærekraft og miljø

English Summary
STA has developed a new document about sustainability and environment. The document is
structured and inspired from UNs Sustainable and Development Goals, and earlier discussions
in the Student Parliament.
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Politisk dokument for bærekraft og miljø
Vedtatt XX.XX.2018
”Think global, act local”
Politisk dokument for bærekraft og miljø tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA)
politikk på områdene bærekraft og miljø. Den største utfordringen vi står ovenfor i dag er
klimaendringene. Universitetet i Agder må være et fyrtårn for miljøvennlige og bærekraftige
løsninger, og det må derfor i større grad fokuseres på miljø og klimautfordringer i alle ledd
på universitetet. Dette politiske dokumentet gir en retning for hvordan STA skal arbeide inn
mot både universitetet men også lokale og regionale styringsmyndigheter.
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1. Bærekraftsmålene
1.1 Målrettet innsats
Universitetet i Agder må arbeide målrettet og systematisk for å bidra til å nå FNs
bærekraftsmål innen 2030. Dette er viktig fordi universitetet er en del av den norske
forvaltningen, men også fordi universitetene må vise vei for resten av samfunnet.
Universitetet i Agder skal sørge for at bærekraftsmålene blir en del av
styringsdokumentene til universitetet og på den måten også løfte perspektivene i det
daglige arbeidet som gjøres blant de faglige miljøene og i administrasjonen.
Universitetet i Agder skal utarbeide en oversikt over hvordan de systematisk arbeider for
å nå bærekraftsmålene. I årsrapporten til universitetet skal det tydelig komme frem hva
som gjøres for å nå hvert bærekraftsmål.

1.2 God utdanning
For å nå bærekraftsmålene er målet om å sikre god utdanning for alle et av de viktigste
målene universitetet kan bidra inn i. For det er gjennom kunnskap at man kan løse de
problemene verdenssamfunnet står overfor, og det er gjennom kunnskap og
kunnskapsformidling at man skaper gode samfunnsborgere som har mulighet til å
påvirke. Det er derfor viktig at man bidrar til å sikre god tilgang på gratis utdanning for
alle mennesker, på alle utdanningsnivå.

1.3 Samarbeid for å nå målene
Gjennom mål 17 har FN invitert alle høyere utdanningsinstitusjoner til å være med på
dugnaden om å bidra til å nå bærekraftsmålene. For universitetets del innebærer
dette at UiA må delta aktivt i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk der disse
problemstillingene diskuteres. Det er også viktig at STA er aktivt med i nettverk der
bærekraftsmålene diskuteres.
Universitetet i Agder må melde seg inn i Higher Education Sustainability Initiative
(HESI).

1.4 Likestilling
Likestilling og like muligheter bidrar til å løfte flere stemmer i arbeidet med å nå
bærekraftsmålene. Derfor er det viktig å sikre kjønnslikestilling på universitetet, i
studentmassen og blant vitenskapelig ansatte. Gode rollemodeller bidrar til at flere
deltar og med flere deltakere sikrer det også et mer mangfoldig samfunn.

1.5 Ulikhet
For å nå målet om et bærekraftig samfunn er det viktig å arbeide for å minske den
globale ulikheten mellom land og mellom innbyggere i land. Ved å sikre fri tilgang på
høyere utdanning av god kvalitet bidrar man til at så mange som mulig kan ta høyere
utdanning.
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Høyere utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å minske ulikheten mellom et
lands innbyggere. Universitetene og studentbevegelsen må derfor være pådrivere
internasjonalt for å opprettholde fri tilgang på norsk høyere utdanning.

1.6 Innovasjon
Innovasjonssatsingene til Universitetet i Agder må ha til hensikt å fremme
bærekraftig utvikling. Universitetene må arbeide for at deres innovasjonsarbeid skjer
med mål om å utvikle bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer.
Universitetet må legge til rette for at innovative studentprosjekter får muligheten til
å lykkes. Universitetet må sette av ressurser til å bygge opp innovative miljøer
mellom ansatte og studenter.

1.7 Økonomisk vekst
Gjennom forskning og utdanning spiller universitetene en viktig rolle i å utvikle
fremtidens arbeidstakere og arbeidsmarked. For å sikre et bærekraftig samfunn, der
ingen lever under fattigdomsgrensen, er det en forutsetning å skape arbeidsplasser
av god kvalitet og som passer den kompetansen fremtidens arbeidstakere tilegner
seg i utdanningsløpet. Det betyr at studentene i samarbeid med vitenskapelige
ansatte og arbeidsliv sammen må skape studieprogrammene som universitetet skal
tilby. Studentene skal også være representert i samarbeidsforaene mellom
universitetet, det offentlige og næringslivet.
Universitetene må arbeide aktivt for å legge til rette for forskning og utdanning som
bidrar til at studentene får en utdanning og kompetanse som imøtekommer
fremtidens utfordringer. Miljø og klimautfordringer

2. Miljø og klima
2.1 Miljø- og klimaprofil
Universitetet i Agder og Studentorganisasjonen i Agder, inkludert organisasjonens
underliggende aktiviteter, skal ha en tydelig miljø- og klimaprofil, og det skal
tilrettelegges for at brukere ved begge campus skal kunne være miljøvennlige. Det
skal være fokus på smarte og innovative miljø- og klimaløsninger i campusutvikling og
i byggeprosjekter.
Studentene skal kunne bruke pensum digitalt.

2.2 Miljøfyrtårn
Universitetet skal ta et tydelig miljøstandpunkt og også være sertifisert som
miljøfyrtårn.
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2.3 Miljøstasjoner
Det skal være miljøstasjoner plassert på begge campus som sorterer plast, mat,
væske, papir, restavfall og med pantemuligheter. Miljøstasjonene skal plasseres
tilgjengelig for studentene og i alle bygg.

2.4 Innkjøpspolitikk
Universitetet og studentsamskipnaden må vektlegge miljøsertifiserte leverandører,
varer og tjenester i alle innkjøpsprosesser. Alle enheter har ansvar for å sikre
miljøbevissthet. Dette inkluderer blant annet at forbruket av utskrifter og bruk av
papp- og plastservise under møter på universitetet må holdes til et minimum.

2.5 Parkering og ladestasjoner
Det skal tilrettelegges for bruk av miljøvennlige fremkomstmidler på universitetet.
Det må i større grad enn i dag etableres ladestasjoner for el-bil på begge campus.
Universitetet skal arbeide aktivt for å fremme bruk av alternative fremkomstmidler,
blant annet gjennom å avkreve parkeringsavgift for campusparkering for alle.
Pengene som kommer inn skal brukes på miljøtiltak for studenter og ansatte.

3. Bærekraftige samfunn
3.1 Campusutvikling
Universitetet må sørge for at campusutvikling skjer på en måte som ivaretar hensyn
til bærekraftsmålene. Dette betyr at universitetet må etterstrebe å bygge plussbygg,
og eksisterende bygningsmasse må forbedres til nullutslippsbygg.
Når utvikling av campus skjer, skal det gjøres med utgangspunkt i fornybare
energikilder. Takene på universitetet må utnyttes bedre med solcellepanel. Det må
vurderes om det skal etableres lokale vindmøller på campus. Ved universitetet skal
det skal også legges til rette for tilgang på grønne lunger. Når man utvider campus må
universitetet benytte teknologi som utgjør et minst mulig miljømessig fotavtrykk.
3.1.1 Studentboliger

Studentsamskipnaden må sørge for at studentboligene bygges som plusshus.
Eksisterende bygningsmasse må forbedres til nullutslippsbygg. Det skal legges
til rette for at beboere i studentboligene enkelt kan kildesortere.
Parkering til studentboligene skal avgiftsbelegges.
3.1.2 Kantine

Universitetet og studentsamskipnaden må sørge for at maten som selges ved
universitetets kantiner og utsalgssteder har en bærekraftig verdikjede. Det
skal til enhver tid tilbys veganske- og vegetarianske mattilbud til de studenter
og ansatte som ønsker dette.
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3.1.3 Naturmuseum og botanisk hage

Naturmuseet på Gimlemoen må driftes bærekraftig for at det skal være en
være en møteplass for alle på universitetet. Den botaniske hagen må
videreutvikles for å være en grønn lunge for studenter og ansatte, i tillegg til
andre grøntområder på campus.

3.2 By- og regionutvikling
3.2.1 Kollektivtilbud

Det er viktig å sikre gode muligheter for kollektivtransport i regionen. Det vil
stimulerer til økt bruk av miljøvennlige transportmidler.Man må sikre billige
studentpriser på buss og tilpasse rutetidene studentenes behov. Bussene i
regionen må drives av bærekraftig drivstoff.
Universitetet skal innføre gratis shuttlebuss mellom campus.
Det er viktig å opprette en fungerende flybussordning, som er tilpasset
ankomsten med flytider, for å knytte sammen Kjevik med både Kristiansand
og Grimstad.
For å stimulere til økt bruk av miljøvennlig transport skal man innføre en
bysykkelordning i begge universitetsbyer. Bysyklene skal være billige og
tilgjengelige på flere hentestasjoner i sentrum og mellom sentrum og campus
i begge universitetsbyer. Sykkelveier til og fra campus må utbedres så flere
kan bruke sykkel som fremkomstmiddel.
Toglinjene i Agder må utbedres slik at flere velger å pendle og reise med tog
fremfor fly eller bil. Det må sikres billige studentpriser på tog.
Fylkeskommunene må etablere et reisekort til bruk for tog, buss, bysykler og
ferjer i regionen.
3.2.2 By- og regionplaner

Vertsbyene og regionen må i større grad enn i dag involvere studenter og
universitetet i sitt plan- og strategiarbeid. Bærekraftsmålene må synliggjøres i
planene og akademia må være en viktig bidragsyter for å nå dem.
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SP-sak 39/18
Møtedato: 26.04.18
Saksbehandler: Velferdspolitisk utvalg og Birgitte Kalvatn

Politisk dokument for studentvelferd
Bakgrunn for saken
I de nye vedtektene Studentparlamentet vedtok på møtet i mars står det at STA skal ha et politisk
dokument for studentvelferd. Dette dokumentet er basert på eksisterende politikk STA har på
området, mye er hentet fra politisk måldokument, og annet er hentet fra annen vedtatt politikk.
Dersom det er spørsmål knyttet til dokumentet bes Studentparlamentet ta kontakt med Birgitte
Kalvatn på tlf: 93 85 41 37 eller mail: stavelferd@uia.no

Økonomiske konsekvenser
Disse endringene vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Velferdspolitiske utvalgs helhetlige forslag til Politisk dokument for
studentvelferd, med de endringer som måtte forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
Velferdspolitisk utvalg innstiller positivt på forslag til vedtak

Vedlegg
Vedlegg 1: Helhetlig forslag til Politisk dokument for studentvelferd

English Summary
According to STAs new regulations STA shall have a political document for student welfare.
The attached document is based on a lot of STAs existing welfare policies. If you have any
questions regarding the document, please contact Birgitte Kalvatn på tlf: 938 54 137 or mail:
stavelferd@uia.no

POLITISK DOKUMENT FOR STUDENTVELFERD
Vedtatt XX.XX.2018
Politisk dokument for velferdspolitikk tar for seg Studentorganisasjonen i Agders (STA)
vedtatte politikk når det gjelder studentenes økonomiske og velferdsmessige rettigheter på
Universitetet i Agder (UiA). I tillegg til å mene noe om det nasjonale arbeidet relatert til
studentvelferd. Studentenes økonomiske og velferdsmessige rettigheter er viktige for å sikre
en helsefremmende, trygg og økonomisk gunstig studiehverdag hvor studentene kan trives
gjennom hele studietiden. Studentvelferd er en grunnleggende faktor for at studentene skal
trives på sitt studiested ved norsk høyere utdanning.
Studentvelferd omfatter ulike velferdsordninger som har betydning for studentenes helse,
læring og trivsel.
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1.0 Studentøkonomi
1.1 Gratisprinsippet
Gratisprinsippet skal være en selvfølge i norsk høyere utdanning. Universitetet skal sikre
gratisprinsippet for alle studenter både på og utenfor campus. I de tilfeller hvor det vil
koste studentene å delta i undervisning utenfor campus skal dette være gitt informasjon
om på forhånd og universitetet skal legge til rette for et alternativ på campus.
Universitetet skal også sette av et fond hvor studenter med dårlig økonomi kan søke
ekstra støtte. Ordningen skal være behovsprøvd.
I tilfeller hvor undervisning krever obligatorisk utstyr, forventes det at universitetet
tilbyr gode og rimelige tilbud. Dette må opplyses om. Annet undervisningsmateriell og
utstyr universitetet tilbyr må kunne forventes å være av god kvalitet, i god stand og
tilgjengelig i tilstrekkelig kvantum.
Universitetet skal opprettholde gratisprinsippet og ikke støtte stipendordninger som
favoriserer studenter som fullfører på normert tid.
1.2 Studiestøtte
Studiestøtten skal knyttes til 1.5 G, og fordeles over 11 måneder. Dette for å sikre gode
levekår for studentene og at man kan studere på heltid.
1.3 Studentboliger
Det skal til enhver tid være minst 20% dekningsgrad av studentboliger ved Universitetet
i Agder. Studentboligene skal være av god standard og høy kvalitet. Prisene skal ti
enhver tid gjenspeile studentens økonomi, og ikke bidra til økning på det private
boligmarkedet.
Det skal være et godt system for informasjon, behandling av søknader og tilbakemelding
ved søknad om studentboliger.
1.4 Studentrabatter
Private og offentlige aktører skal tilby gode studentrabatter i tråd med
Universitetsbysatsningene. Informasjon om disse rabattene skal finnes være lett
tilgjengelig for studentene.
1.5 Pensum
Pensum skal være tilgjengelig digitalt, og samskipnaden skal legge til rette for at pensum
kan kjøpes til rabaterte priser i bokform. Digitalt hovedpensum skal være gratis.
Universitetsbiblioteket skal sikre at eldre pensum alltid er tilgjengelig for utlån.
1.6 Kollektivtransport
Bussprisene skal gjenspeile studenters økonomi, og skal være på samme prisnivå som i
andre studentbyer.
Universitetet skal tilby gratis busstilbud mellom campusene. Dette er viktig, ikke bare
med tanke på studenters økonomi, men også for å fokusere på miljøet.
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1.7 Varer og tjenester
Prisene på varer og tjenester skal være like på begge campus, og gjenspeile studentenes
økonomi.

2.0 Studentenes rettigheter
2.1 Aktiviteter
Studentengasjement skal fremmes, og det skal legges til rette for faglige, kulturelle,
sportslige aktiviteter og sosiale aktiviteter for studentene ved Universitetet i Agder.
2.2 Studenter med barn
Studenter med barn skal ha like forutsetninger for å gjennomføre utdannelsen, på linje
med studenter uten barn. Dette krever tilpasning fra universitetets side.
Åpningstider i Hokus Pokus barnehage må tilpasses generell undervisning.
Av praktiske og hygieniske årsaker må det gjøres stellerom tilgjengelig på Universitetet
i Agder.
2.3 Kantine
Studentsamskipnaden i Agder skal tilrettelegge for god kvalitet ved sin matdistribusjon
og matproduksjon. Herunder at allergikere, veganere og vegetarianere får et tilstrekkelig
tilbud og at all mat tydelig merkes.
Kantinene bør etterstrebe åpningstider som gjenspeiler studentenes generelle
undervisning og prisene bør gjenspeile studentenes økonomi.
Forvarsel om justering av åpningstider bør gis minst 14 virkedager før justering.
2.4 Kjønnsnøytrale toaletter
Universitetet i Agder skal tilrettelegge for kjønnsnøytrale toaletter.

3.0 Helse
3.1 Informasjon
Informasjon om SiA Helse og kommunale helsetjenester skal til enhver tid være synlige
og tilgjengelige på campus og på internett.
3.2 Studenthelse
Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med ansatte i den kommunale helsetjenesten
med kompetanse på studenthelse. Helsetilbudet til Studentsamskipnaden i Agder skal
være et supplement til dette.
Universitetet i Agder skal bidra til finansiering av studenthelsetjenesten. Det er viktig at
universitetet i Studentsamskipnaden har dialog med vertskommunene for å oppnå et
bedre samarbeid om studenthelsetjenesten. Studentorganisasjonen i Agder skal aktivt
jobbe for en nasjonal finansieringsordning for studenters helsetjenester.
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Psykisk helse skal være et fokusområde, og terskelen for å søke hjelp skal være lav.
Samskipnadens studenthelsetjeneste skal være lokalisert på campus.
Det skal jobbes for å etablere et helsesenter/legesenter på begge campus innen 2021.
3.3 Tannhelse
STA mener at tannbehandling for studenter bør være en del av den offentlige
helsetjenesten, slik at tannlegetjenester for studenter får en egenandel på lik linje med
andre helsetjenester i Norge.
Videre mener STA at studenter bør få 75% rabatt på tannhelsetjenester, på lik linje med
ungdom mellom 19-20 år. Rabatten bør være uavhengig av alder, bo- og studiested.
3.4 Treningstilbud
Studentene skal ha tilgang på et godt og rimelig treningstilbud i nærheten av campus i
regi av Studentsamskipnaden i Agder. Pris skal gjenspeile studentenes økonomi og
matche pris til andre treningstilbud hos andre Samskipnader i landet.
Studentsamskipnaden i Agder bør etterstrebe og opprette et like godt treningstilbud for
studentene i Grimstad som i Kristiansand (Spicheren).
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SP-sak 40/18
Møtedato 26.04.18
Saksbehandler Kristian B. Bakken

Virkeperiode SP og RSU
Bakgrunn for saken
I de nye vedtektene og valgreglement Studentparlamentet vedtok på møtet i mars er det
bestemt at valgperioden for SP, og at alle RSUer skal velges på valgmøtet i mai. Derfor er det
nå viktig at Studentparlamentet tar en beslutning rundt hvordan valg i STA skal gjennomføres
fremover.
Styret skisserer tre forslag til vedtak. Alle løsningene kan fungere, men som en kan lese er det
styrker og svakheter ved alle sammen. Det kan oppfattes som et demokratisk problem dersom
Studentparlamentet vedtar å forlenge sin egen virkeperiode, selv om det vil være med å sikre
en smidig overgang fra valg på høsten, til valg på våren. Det kan også være problematisk å
velge nytt studentparlament for en halv periode, selv om det kan være med på å legge til rette
for en smidig overgang til valg på våren. Dersom man velger to Studentparlament i løpet av
ett år vil det medføre økte utgifter knyttet til opplæring blant annet. Dersom man velger å gå
for den siste løsningen vil endringen ta lang tid, noe som også kan være problematisk for
organisasjonen.
Det er lagt opp til flere løsninger, og styret ønsker at Studentparlamentet beslutter hvilken
løsning som er best for organisasjonen.
Dersom det er spørsmål knyttet til saken bes Studentparlamentet ta kontakt med Kristian
Bakken på tlf: 913 22 559/ 38 14 21 77 eller mail: stanestleder@uia.no
Økonomiske konsekvenser
Disse endringene kan medføre noen økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Forslag A:
1: Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for representantene i
Studentparlamentet til 30. juni 2019.
2: Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for studenter valgt høsten 2017 til å
representere studentene i Uias råd, styrer og utvalg frem til 30. Juni 2019.
Vedtas med de endringer som måtte fremkomme på møtet.

Side 2

Forslag B:
1: Studentparlamentet vedtar at virkeperioden for studenter valgt til studentparlamentet
høsten 2018 forkortes, slik at det nye studentparlamentet kun vil ha virkeperiode frem til 30.
Juni 2019.
2: Studentparlamentet vedtar at virkeperioden for studenter valgt til å representere studentene
i Uias råd, styrer og utvalg høsten 2018 forkortes, slik at disse kun vil ha virkeperiode frem til
30. Juni 2019.
Vedtas med de endringer som måtte fremkomme på møtet.

Forslag C:
1: Studentparlamentet vedtar at virkeperioden for representantene i Studentparlamentet som
velges høsten 2018, forlenges frem til 30. Juni 2020.
2: Studentparlamentet vedtar å forlenge virkeperioden for studenter valgt høsten 2018 til å
representere studentene i Uias råd, styrer og utvalg frem til 30. Juni 2020.
Vedtas med de endringer som måtte fremkomme på møtet.
Innstilling fra styret
Flertallet i styret innstiller på Forslag A.

English Summary
According to STAs new regulations STAs election periods are supposed to be changed. In
this paper the STA-board asks the Student Parliament to make a decision on how STA is
going to change their elections.
If you have any questions regarding the document please contact Kristian Bakken on tlf: 913
22 559/ 38 14 21 77 mail: stanestleder@uia.no

Diskusjonsvedlegg til SP-sak om virkeperiode for Studentparlamentet
og RSU
Dette dokumentet er ment som en veileder for Studentparlamentet, og tar for seg de
argumentene styret løftet når saken ble debattert i styremøte. Vi håper Studentparlamentet
vil bruke disse argumentene, og andre gode argumenter når saken løftes i
studentparlamentsmøtet.
Forslag A
Forslag A er den mest effektive måten å få gjennomført endringene som
Studentparlamentet vedtok i vedtektene. Dette forslaget innebærer at det sittende
parlamentet forlenger sin periode med ett halvt år. Det som kan oppleves som problematisk
med dette forslaget er at representantene i Studentparlamentet er urnevalgte for å være
representanter i en gitt periode. Likevel finnes det mange eksempler på at folkevalgte organ
velger å forlenge sin periode, fordi det er hensiktsmessig. Både kommuner og
fylkeskommuner gjør dette. Det samme gjelder studentdemokratier (vårt eget Velferdsting
har gjort dette), og universitetsstyret har gjort et lignende vedtak når det var aktuelt å
fusjonere UiA med daværende HiT.
Forslag B
Forslag B vil innebære at det i løpet av en STA-styreperiode velges to Studentparlament.
Dette forslaget ivaretar en del av de prinsipielle problemene knyttet til urnevalg som oppstår
i forslag A. Forslag B vil innebære at det neste STA-året aller mest kommer til å omhandle
valg, noe som er hemmende på de politiske prosessene i organisasjonen. Dessuten vil det
medføre økte kostnader knyttet til opplæring av Studentparlament(ene).
Forslag C
Forslag C er det minst effektive forslaget, her vil det ta lang tid før SPs vedtak rent praktisk
kommer til syne. Forslaget vil ikke ha de samme økonomiske konsekvensene som forslag B,
fordi studentparlamentet vil være valgt for 1,5 perioder. Dette forslaget ivaretar de
demokratiske prinsippene knyttet til urnevalg, men det er et demokratisk problem at vedtak
fattet av Studentparlamentet ikke kommer til syne før 2 år senere.

