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Innkalling til Valgforsamling 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet/valgforsamling 

Tid: Onsdag 30.mai 2018, klokken 16.15 

Sted: Lilletunstova, Kristiansand  

 

Det blir servering på møtet og noe godt utover kvelden.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Organisasjonskonsulent, STA 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 23.05.18  



 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:  30.mai 2018  

Sted:              Lilletunstova, Kristiansand  

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

 Presentasjon av Handlingsplan for 

Likestilling, Inkludering og Mangfold 

Randi Øverland  Muntlig på møte  

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

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

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

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/18 Godkjenning av protokoll Ordstyrere  

SP-sak 49/18 Siden sist Kai Steffen Østensen  Vedlagt/muntlig 

på møtet 

Vedtakssaker 

SP-sak 50/18 Valgforsamling Valgkomiteen  Vedlagt/muntlig 
på møtet    

SP-sak 51/18 Resolusjon – Akademia må arbeide 

for solidaritet   

Kristian B. Bakken og 

Kai Steffen Østensen  

Vedlagt           

Diskusjonssaker 

    

Orienteringssaker 

SP-sak 52/18 Eventuelt  Muntlig på møte 

 

 
  
 
 



 

 

 
 
Dagsorden for SP-møte 30.05.2018: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                 Tittel                                               Anslått tidspunkt 
                                                       Innledning – Handlingsplan for       16.15-16.30 
 
SP-sak 00a/18                   

LIM 
Valg av ordstyrere                                                            

 
16.30-16.35 

SP-sak 00b/18                     Opprop          16.35-16.40 
SP-sak 00c/18                      Godkjenning av innkalling, 

saksliste og dagsorden  
16.40-16.45 

SP-sak 00d/18  
SP-sak 49/18 
SP-sak 50/18 
SP-sak 51/18 
 
SP-sak 52/18   
 
 

Godkjenning av protokoll  
Siden sist 
Valgforsamling  
Resolusjon- Akademia må 
arbeide for solidaritet 
Eventuelt  
 
  

16.45-16.50 
16.50-17.00 
17.00-21.00 
21.00-21.45 
 
21.45.21.55 
 
 

Selv om det ikke er satt opp 
spesifikke pauser her, vil det bli 
pauser underveis i 
valgforsamlingen.  

  

 
SP-møtet er berammet til å vare til klokken 21.55.  
 
 
 
 
 
 
 



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 STA- 

styret og de to representantene i UiA-styret.  

Saken er delt inn i fire temaer.  

Høringer 

Styret har svart på følgende høringer:  

- Høring om valg eller ansatt rektor på UiA. Styret har sagt at de ønsker valgt rektor 

etter vedtak i politisk dokument for utdanningskvalitet.  

- Høring om ny funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig på UiA. STA støtter forslagene 

om å pålegge ansvar om arbeid med læringsmiljø og aktivt sørge for at alle studenter 

har en kollokviegruppe.  

- Høring om endringer i forskrift for studier og eksamener. Høringen ber spesifikt om at 

alle må ta stilling til automatisk begrunnelse eller ikke – STA er selvsagt positive til 

dette. Ellers støtter STA de fleste forslagene.  

Media  

- Unikumintervju om Strategy for Inclusion 

- Leserinnlegg om Strategy for Inclusion 

- Intervju om forbud mot heldekkende ansiktsplagg  

STA har blitt omtalt i flere innlegg i Unikum den siste tiden – både som svar på tidligere 

innlegg STA har skrevet, men også med fokus på det internasjonale arbeidet til STA.  

Arrangementer og konferanser 

- Styret deltok 3. mai på dialogkonferanse for Universitetsbystrategien i Kristiansand.  

- Kai Steffen, Aina og Kristian har talt for masterstudentene ved UiAs formelle 

masteravslutning.  

- Kai Steffen og Kristian har deltatt på jurymøte for hvilke by som er Norges mest 

attraktive. Dommen faller i månedsskiftet mai/juni.  

 

 

 



Aktivitet 

- Kristian, Aina og Kai Steffen har vært på det faste møtet med Studieavdelingen og 

diskutert blant annet forsinket sensur, internasjonal strategi, kvalitetstiltak og 

tillitsvalgt-hjul.  

- Kai Steffen og Kristian har deltatt i flere prosjektgruppemøter med 

universitetsbystrategien og Kai Steffen i tillegg vært i styringsgruppemøte for ny 

strategi.  

- Kai Steffen og Kristian har vært på møte med Senterpartiet om hvordan de ønsker å 

utvikle Kristiansand til Norges beste universitetsby for studenter.  

- Kai Steffen og Kristian har vært i møter med ESN for å lage gode 

samarbeidsplattformer i fremtiden, og i tillegg til å gjennomgå internasjonale strategi 

for inkludering.  

- Kristian har deltatt på styringsgruppemøte for UiAs strategiområde: Globalt Mindset.  

- Styret har aktivt rekruttert folk til STA-valget.  

- Birgitte har vært i møte med Kjellerstyret i Grimstad.  

- Birgitte har avholdt møte med UiA og SiA for å fremme løsninger på å gjøre campus 

med attraktivt for studentene.  

- Kai Steffen og Irene har vært på møter i ROS – arbeidsgruppe for beredskapsarbeidet 

på UiA. STA-leder er foreslått inn i beredskapsutvalget til UiA etter arbeidet.  

- Kai Steffen og Irene har gjennomført det faste HMS-møtet.  

- Benedicte har vært med i arbeidsgruppen sammen med Per Thomas om egenbetaling 

og oppfølging av gratisprinsippet på UiA. Arbeidet er ferdig 1. juni.  

- Benedicte har deltatt på LUF møte om meritteringsordning og har fått endelig 

høringsforslag på praksisordning på UiA.  

- Irene har ført ferdig regnskap og gjør klar for å legge over til nytt regnskapsprogram 

fra mai. 

- STA-bilen har vært på EU-kontroll og blitt godkjent. I tillegg har bilen vært på 

dekkskifte.  

- Kai Steffen og Mohammad har lagt frem endelig rapport for Life Skills fra STA til 

UiA, sammen med prosjektgruppen på UiA.  

- Kai Steffen og Kristian har vært i møte med Kristiansand kommune og diskutert 

studentrådsmodellen for Studentrådet i Kristiansand. STA har sendt formell søknad 

om politisk sak til 13. juni for opprettelse av et kommunalt studentråd.  

- Kristian og Kai Steffen har gjennomført samarbeidsforum sammen med 

universitetsstyrerepresentantene.  

- STA-styret har på vegne av STA nominert Ingrid Lund til Utdanningsprisen på UiA.  

- Kai Steffen har deltatt på møter om toppetasjene på bygg F, G og J. Prosjektet er snart 

klar for byggestart.  

- Kristian og Kai Steffen har gjennomgått websiden for å videreutvikle denne til det 

beste for brukerne.  

- Det har også vært avholdt Studentparlamentsmøte 23. mai.  

I tillegg har Aina og Benedicte jobbet med masteroppgavene sine og Kai Steffen og Birgitte 

har jobbet med eksamener. Dette har ikke påvirket arbeidstid eller omfang.  

 

 



METOCHI 

STA-styret vil sende ut en egen rapport om oppholdet på Metochi, Lesvos i Hellas fra 13. mai 

til 20. mai. Rapporten blir lagt frem muntlig på møtet 30. mai.  

 

Siden sist fra Universitetsstyremedlemmene på UiA 
av Robin Moudnib og Christine Alveberg 

Forrige styremøte ble avholdt 09.05. I tillegg deltok Christine og Robin på et seminar 11-

14.05 på Universitetssenteret på Svalbard, sammen med andre studenter i universitetsstyrer, 

hvor vi lærte mer om utdanning i Arktis, tilknytningsmodeller, administrative fellestjenester 

og senter for fremragende utdanning (SFU).  

 
I disse dager er det en pågående debatt om tilknytningsmodellen i UH-sektoren. En 
interessant bemerkning der er at Universitetssenteret på Svalbard er direkte tilknyttet 
Kunnskapsdepartementet. UiA har ikke tatt en bastant stilling til tilknytningsmodellen, mens 
noen av de øvrige Universitetene har stilt seg positive for deretter å snu til å være negative.  
 
På styremøtet vedtok vi at følgende 6 forskningssentre inviteres til neste søknadsrunde for å 
få status som Toppforskningssenter etablert av UiA: Centre for Artificial Intelligence 
Research (CAIR) • Centre for Coastal Research (CCR) • Senter for eHelse • Research Centre 
for Excellence on Lifecourse Nutrition (FEED) • Mechatronics • The Mathematics Education 
Research Group (MERGA) 
 
Det ble også vedtatt å etablere samt arbeide videre med å etablere flere studier, deriblant to 
nye IKT-studier (et tverrfaglig og et med sikkerhetsfokus), et nytt 5-årig barnevernsstudie, en 
master i Entreprenørskap m.fl.  
 
Riksrevisjonen var innom og orienterte styret om revisjonsarbeidet i 2017. Resultatet var 
positivt og UiA får skryt for vår ryddige økonomi.  
 
Vi ser på aktivitetsoppnåelsen at fakultetene enda undervurderer antall kandidater som 
møter til eksamen og dermed overbooker studier. UiAs tildeling fra 
Kunnskapsdepartementet estimeres for øvrig økt med ca 21,3 millioner kroner fra 2018 til 
2019.   
 
Vi fikk også gjennomgang av årsrapporter og redegjørelser fra klagenemda, 
likestillingsutvalget, læringsmiljøutvalget og HMS-arbeidet ved UiA.  
 
En interessant sak var redegjørelsen om UiAs arbeid med GDPR (EU sin nye 
personvernforordning som trer i kraft 25. mai internasjonalt men er utsatt i Norge til 1. Juli). 
Noe som må bemerkes her er at studentaktiviteter og linjeforeninger selv må være 
ansvarlige for å behandle personopplysninger etter loven da de er frittstående 



organisasjoner, noe vi tok opp og ønsket samarbeid om. De anbefaler aktiviteter å be om 
hjelp med forberedelsene.  
 
Neste møtet avholdes 18-19.06.18. 
 
Alle saksdokumenter og protokoller til universitetsstyret finner man her:  
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret 
 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret


 

 

 
SP-sak 51/18 
Møtedato 30.05.18 
Saksbehandler Kristian Bakken og Kai 
Steffen Østensen 
 

 

 
 

Resolusjon: Akademia må arbeide for solidaritet 

   
Bakgrunn for saken 
Under STA-styrets reise til Lesvos lærte styret mye om hvordan flyktningkrisen fremdeles 
påvirker mennesker og lokalsamfunn, selv om mediene har sluttet å skrive om den. 
Flyktningene og lokalbefolkningen på Lesvos har fremdeles behov for hjelp og støtte fra 
andre, spesielt akademia med deres ressurser. I tillegg er det et behov at internasjonale 
stemmer bidrar i påvirkningen av en mobilitet som sikrer mennesker trygghet, mer enn hva 
dagens avtaleverk gjør. I den vedlagte resolusjonen beskriver styret hvilke konkrete tiltak vi 
mener UiA bør sette i gang for være med å avhjelpe situasjonen som en del av akademia, og 
for å bringe kunnskap til og fra flyktningeområder i Europa.  
 
Styret har vært tydelige på at resolusjonen ikke skal fungere som et bistandsarbeid, men som 
en konkret plan for hvordan akademia bedre kan bidra i internasjonale politiske prosesser 
som gir lik rett til utdanning for enda flere, også være medstudenter som er på flukt.  
 
Under denne sak vil det også avlegges rapport fra styrets reise til Lesvos som fant sted 13. 
mai til 20. mai 2018.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 
 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar vedlagt resolusjon, med de endringer som måtte forekomme på 
møtet. 

 
Innstilling fra styret 
Styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 
Vedlegg 

1. Resolusjon: Akademia må arbeide for solidaritet 

 
 



  Side 2 

 

English Summary 
In this resolution the STA-board wants to address some of the issues we faced during our 
trip to Lesvos. The situation on Lesvos, and many other islands in the Mediterranean is under 
a lot of pressure, both for refugees and locals. In this resolution we address some issues that 
we want UiA to work on.  
 
 
 
 
 



Resolusjon: Akademia må arbeide for solidaritet 
 
Hundretusenvis av mennesker på flukt har siden 2015 brukt øya Lesvos som sin fluktrute for 
et tryggere liv i et annet land. For dette har øya blitt verdenskjent. Selv om de fleste medier i 
dag dedikerer sin spalteplass til andre nyheter, er ikke situasjonen på Lesvos endret. Det bor 
tusenvis av flyktninger spredt på ulike flyktningeleirer på øya, og det kommer hver dag flere. 
Frivillige og lokale opplever et press kraftigere enn noen gang før, spesielt i lys av EUs avtale 
med Tyrkia. Avtalen hindrer folk i å reise videre. Antall mennesker hoper seg opp på små 
områder, fordi folk fremdeles flykter. Tallene er ikke like høye som i 2015, men kapasiteten 
og motivasjonen til de lokale er tynnslitt. Det er en farlig situasjon og uroen i Midtøsten gjør 
den ikke bedre.  
 
Flere av flyktningene som bor på Lesvos har bokstavelig talt strandet. De blir værende i lang 
tid, noen i flere år. Lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner ønsker hjelp til å aktivisere 
og inkludere flyktningene i lokalsamfunnet på øya. Det er stort press på de lokale 
barneskolene og et stort behov for voksenopplæring i engelsk, gresk og dataferdigheter. 
Dette er grunnleggende behov i Norge, men en knapp ressurs i lokalsamfunnene som må ta 
imot flyktningene. Tenk deg å skulle forstå et dokument fra asylkontoret på engelsk, når du 
selv er analfabet og kun snakker arabisk. Det sier seg selv, det er umulig. Det trengs flere 
ressurser.   
 
Flyktningeleiren i nærheten av Moria ligger en to-timers gåtur fra Mytilíni. Moria 
flyktningeleir holdes i regi av FN og har på papiret plass til omlag 2000 mennesker. Likevel 
bor det uoffisielt omtrent 7000 mennesker der. Presset er ekstremt og lokale myndigheter 
er urolige for hva som vil skje om ikke situasjonen endres.  
 
I byens travle gater får flyktninger muligheten til å integreres i hverdagslivet, hvor det tilbys 
utdanning og aktiviteter. Det er et mål at flyktningene tar i bruk de sentrale områdene, så 
turister, lokale og frivillige møter mennesker på flukt som en del av samfunnet. Problemet er 
avstanden og transporten til og fra. Flyktninger har lite penger og det kollektive busstilbudet 
er dårlig, derfor blir flere sittende under teltduker i den overfylte leiren.   
 
Universitetet i Agder har en unik posisjon på øya gjennom sitt studiesenter Metochi. 
Metochi gir mulighet til å samle studenter og akademikere til akademisk dugnad, spennende 
samtaler og vitenskapelig aktivitet. Lokale myndigheter ber om mer forskning på situasjonen 
og om hvordan lokalsamfunnet best kan møte kriser. De trenger flere mennesker til å bidra i 
språkopplæring og har behov for internasjonal støtte. Norske universiteter og høyskoler må 
bidra.  
 
[institusjon] må sørge for bedre samarbeid om forskning og utdanning i kriserammede 
områder. Gjennom forsknings- og studieopphold kan [institusjon] bidra til å forstå hvilke 
prosesser som skjer lokalt, studenter kan gjennomføre sin praksis i møte med mennesker og 
støtten motiverer lokale til å stå i presset.  
 
For å forstå kompleksiteten der ute, er det viktig å være tilstede. Enkeltmennesker rammes 
av verdens storpolitikk. Akademia med studentbevegelsen i front har alltid satt agenda, og 
nå må det skje igjen.  



 
[studentdemokrati] krever at:  

 det etableres studentpraksis og studieopphold i områder med flyktninger for å 
avlaste lokale myndigheters systemer.  

 det forskers mer på hvordan flyktningkrisen påvirker lokalsamfunn og hvordan disse 
kan utvikle sine mottaksapparat i samarbeid med EU og FN.  

 [busselskap] innfører trekkordning på studentbilletter for å finansiere bussbilletter 
for flyktninger til og fra flyktningeleirer. Pengene bevilges øremerket til 
kollektivtransport for organisasjoner som bistår flyktninger med utdannings- og 
aktivitetstilbud. 

 [institusjon] styrker arbeidet med akademisk dugnad.  

 [institusjon] skal aktivt støtte opp om frivillige organisasjoner i områder de selv 
arbeider i.   


