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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 25.september 2019, klokken 16.15
Sted: B3-004, Kristiansand
Det blir servering på møtet, samt frukt utover kvelden.

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Organisasjonskonsulent, STA

Dato: 18.09.19

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

25.september 2019
B3-004, Kristiansand

SAK
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19

TITTEL
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/19 Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 22.05.19 og SP-møte
29.05.19
SP-sak 39/19 Siden sist
Vedtakssaker
SP-sak 40/19 Forretningsorden SP
SP-sak 41/19 Søknad om medlemsskap i STA –
Fremtiden i våre hender –
Kristiansand Studentlag
SP-sak 42/19 Handlingsplan STA 2019/2020
SP-sak 43/19 Møtedatoer SP 2019/2020
SP-sak 44/19 Budsjett 2020
Diskusjonssaker
SP-sak 45/19 Handlingsplan - UiAs Likestillingog inkluderingsutvalg
Orienteringssaker
SP-sak 46/19 Fraværsystemet
SP-sak 47/19 Eventuelt
Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

SAKSBEHANDLER
Benedicte Nordlie
Irene Bredal
Ordstyrere

MERKNAD
Muntlig på møte
Muntlig på møte
Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Benedicte Nordlie

Vedlagt/muntlig
på møtet

Benedicte Nordlie
Benedicte Nordlie

Vedlagt
Vedlagt

Benedicte Nordlie og
Olea Magdalene Norset
Olea Magdalene Norset
Benedicte Nordlie

Vedlagt

Bendik Hagen

Vedlagt

Vedlagt
Vedlagt

Muntlig på møte
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 25.09.2019:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/19
SP-sak 00b/19
SP-sak 00c/19
SP-sak 00d/19

SP-sak 39/19
SP-sak 40/19
SP-sak 41/19

SP-sak 42/19
Pause
SP-sak 43/19
SP-sak 44/19
Pause
SP-sak 45/19
SP-sak 46/19
SP-sak 47/19

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
Valgforsamling 22.05.19 og SPmøte 29.05.19
Siden sist
Forretningsorden SP
Søknad om medlemskap i STA,
Fremtiden i våre hender –
Kristiansand Studentlag
Handlingsplan STA 2019/2020
Møtedatoer SP 2019/2020
Budsjett 2020
Handlingsplan UiAs LiU
Fraværsystemet
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35

16.35-16.45
16.45-16.55
16.55-17.10

17.10-18.55
18.55-19.15
19.15-19.35
19.35-20.20
20.20-20.35
20.35-21.05
21.05-21.15
21.15-21.25

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 21.25. Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til
møtekritikk.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
22.05.19
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Valgforsamling i Studentparlamentet
Onsdag 22.mai 2019, klokken 15.15

Studentparlamentet:

Nin Ingelin Festvåg
Ingrid Dihle Larsen
Victoria Østerberg
Thomas Johnsen
Rolf Bjarne Larsen
Randi B. Jensen
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Victor Andrè Larsson
Terese Birkeland
Kristina Ågedal
Evine Amalie Skoglund
Roar F. Skotte (permisjon fra klokken 20.00)
Carl Fredrik Engedal (permisjon fra klokken 18.20)
Egil Tveit (permisjon fra klokken 19.05)
Ragnar Glendrange (permisjon fra klokken 20.45)
Magnus Mathisen (fra klokken 16.30)
Christoffer H. Paulshus
Fredrik Arntzen (fra klokken 19.05)

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Pernille K. Rist- Christensen
Andreas Gravdahl
Emilie Hesselberg
Olea Magdalene Norset

Andre:

Kai Steffen Østensen, leder av STAs Valgkomité
Kristian B. Bakken, STAs Kontrollkomité
Christine Alveberg, STAs Valgkomité og UiA-styret
Anne Elizabeth Stie, UiAs Valgstyre
Elin Gauslaa, UiAs Valsgtyre
Kandidater

Ordstyrere:

Helene Vedal
Sunniva Whittaker

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Per Thomas Byrkjedal
Koit Stjerngaard
Emil Henningsmoen
Nataliya Pavluk
Rebekka Yr Arngrimsdottir
Julie Eide
Anders R. Olsen
Joakim Rødland
Kamilla Maria Ommundsen
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Valgforsamling – Universitetstyret
Benedicte ønsket velkommen til valgforsamling for Universitetstyret. STA-styret hadde
innstilt på Helene Vedal og Sunniva Whittaker som ordstyrere, dette var ok for SP. Det ble
avholdt opprop, det var 16 stykk tilstede og SP var vedtaksdyktige.
Anne Elizabeth Stie fra UiAs Valgstyre informerte om bakgrunnen for at de var tilstede, før
STAs Valgkomité, ved leder Kai Steffen Østensen, informerte om deres arbeid og prosess.
De kandidatene som var tilstede avholdt valgtaler, og det ble åpnet for spørsmål fra
Studentparlamentet. Nyt på møtet var at man benyttet seg av preferansevalget, valgtallet for
valget var 5,43.
• 1. runde: Robin A.R. Moudnib oppnådde valgtallet og ble valgt
• 2.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Camilla J. Horten ble strøket
• 3.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Daniel T.M. Pettersen ble
strøket
• 4.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Jakob Mæland ble strøket
• 5.runde: Mathilde Tomine Eriksdatter Giske oppnådde valgtallet og ble valgt
• 6.runde: Pernille K. Rist-Christensen oppnådde valgtallet og ble valgt
• 7.runde: Jakob Mæland oppnådde valgtallet og ble valgt
1.faste representant: Robin A.R. Moudnib
2.faste representant: Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
1.varareprsentant: Pernille K. Rist- Christensen
2.varareprsentant: Jakob Mæland
Benedicte lukket valgforsamlingen til universitetsstyret.

SAKSLISTE
SP-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Helene Vedal og Sunniva Whittaker
Godkjent

SP-sak 00b/19

Opprop
Det var 17 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.
Tallet varierte gjennom møte, grunnet permisjonssøknader, og at noen
representanter kom etter at møtet hadde startet. SP var dog
vedtaksdyktige hele møtet.
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SP-sak 00c/19

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent.
Dagsorden
Godkjent

Vedtakssaker
SP-sak 26/19

Valgforsamling

Leder av STA: Benedicte Nordlie
Nestleder i STA: Olea Magdalene Norset
Fagpolitisk ansvarlig i STA: Sindre Nikolai Andersen
Læringsmiljøpolitsk ansvarlig i STA: Bendik Hagen
Kommunikasjonsansvarlig i STA: Adam Tzur
Det ble behandlet fire permisjonssøknader. Disse gjaldt Roar Skotte, fra klokken 20.00,
Ragnar Glendrange fra klokken 20.45, Carl Fredrik Engedal, umiddelbart og Egil Tveit, fra
klokken 19.00. Alle var ok for SP.
Klagenemda
1.fast representant: Jacob H. Handegard
2.fast representant: Selma Hesselberg
1.varareprsentant: Johanna I. Aaker
2.varareprsentant: Andreas Landmark
Ansettelseutvalget
1.fast representant: Benedicte Nordlie
2.fast representant: Jakob Mæland
1.varareprsentant: Ingvild Sommerfelt
2.varareprsentant: Rolf Bjarne Larsen
Prisutvalget
Kristian B. Bakken og Hilde Hagen ble valgt ved akklamasjon.
Læringsmiljøutvalget
1.runde: Thomas Johnsen
2.runde: Sofie S. Klit
3.runde: Tina Maria V. Rusti og Hilde Hagen
4.runde: Bendik Hagen og Rolf Bjarne Larsen (grunnet krav til kjønnsbalanse)
5.runde: Anna Synnøve Røysland (1.vara)
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6.runde: Victoria Østerberg (2.vara)
7.runde: Susann Kvam (3.vara)
8.runde: Ingvild Sommerfelt (4.vara)
Utdanningsutvalget
1.runde: Kristian B. Bakken
2.runde: Sofie S. Klit (grunnet krav til kjønnsbalanse)
3.runde: Rolf Bjarne Larsen (1.vara)
Skikkethetsnemda
1.runde: Thea Margitte Wiik oppnådde valgtallet og ble valgt
2.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Anna Synnøve Røysland ble strøket
3.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Ingvild Sommerfelt ble strøket
4.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet, og Stian Aase Bergum ble strøket
5.runde: Fredrik Arntzen oppnådde valgtallet og ble valgt
Faste representanter: Thea Margitte Wiik og Fredrik Arntzen
Valgstyret
Kai Steffen Østensen og Hendrin Akrawi ble valgt ved akklamasjon.
Likestillings- og inkluderingsutvalget
1.runde: Susann Kvam
2.runde: Ida Kjølsø (1.vara)
3.runde: Rolf Bjarne Larsen (2.vara)
Unikumstyret
Jakob Mæland ble valgt ved akklamasjon.
Fag- og forskningspolitisk utvalg
Susann Kvam og Victoria Østerberg ble valgt ved akklamasjon.
Læringsmiljøpolitsk utvalg
Michelle Brynildsen, Nora Kvernberg, Anna Synnøve Røysland og Rolf Bjarne Larsen ble
valgt ved akklamasjon.
Internasjonalt utvalg
Susann Kvam, Vestein Langseth Lauritsen og Helene Tveit Vøllestad ble valgt ved
akklamasjon.
Bærekrafts- og miljøpolitisk utvalg
Fredrik Arntzen, Kyra Byrne og Nora Kvernberg ble valgt ved akklamasjon.
STAs Valgkomité
Leder: Kai Steffen Østensen ble valgt ved akklamasjon.
Medlemmer: Hendrin Akrawi ble valgt ved akklamasjon.
STAs Kontrollkomité
Leder: Christine Alveberg ble valgt ved akklamasjon.
Medlemmer: Pernille K. Rist-Christensen ble valgt ved akklamasjon.
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Velferdstinget i Agder (VT)
1.runde: Michelle Brynildsen
2.runde: Andreas Landmark
3.runde: Hilde Hagen
4.runde: Tina Maria V. Rusti og Kyra Byrne
5.runde: ingen av kandidatene oppnådde valgtallet og Anna Synnøve Røysland ble strøket
6.runde: Sofie S. Klit
7.runde: Victoria Østerberg
8.runde: Vestein Langseth Lauritsen (1.vara)
9.runde: Anna Synnøve Røysland (2.vara)

Forslag nr. 1

SP-Sak 26/19

Kapittel:

Linjenummer

Side

Forslagstype
Tilleggsforslag
Forslagsstiller
Benedicte Nordlie
STA, i samråd med Valgkomiteen, ber om tillatelse fra SP om å kunne supplere de tomme
plassene i diverse råd, styrer og utvalg.
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Møtet ble avsluttet klokken 21.45.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
29.05.19
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 29.mai 2019, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Nin Ingelin Festvåg (fra 16.35)
Koit Sjerngaard
Ingrid Dihle Larsen
Victoria Østerberg
Thomas Johnsen
Rolf Bjarne Larsen
Julie Eide
Anders R. Olsen
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Terese Birkeland
Kristoffer Svendsen
Andreas Mosvold Salvesen
Ragnar Glendrange
Magnus Mathisen (permisjon fra 20.00)
Fredrik Arntzen

STA-styret:

Benedicte Nordlie
Pernille K. Rist- Christensen
Andreas Gravdahl
Emilie Hesselberg
Olea Magdalene Norset

Andre:

Kevin B. Z. Adriaansen, UiA
Hilde Hagen, SmiA
Eline Ø. Roaldsøy, Yggdrasil
Jacob H. Handegard, SiA-styreleder

Ordstyrere:

Kristian B. Bakken
Christine Alveberg

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Per Thomas Byrkjedal
Emil Henningsmoen
Nataliya Pavluk
Rebekka Yr Arngrimsdottir
Joakim Rødland
Kamilla Maria Ommundsen
Victor Andrè Larsson
Kristina Ågedal
Evine Amalie Skoglund
Roar F. Skotte
Carl Fredrik Engedal
Egil Tveit
Christoffer H. Paulshus
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/19

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Kristian B. Bakken og Christine Alveberg
Godkjent

SP-sak 00b/19

Opprop
Det var 14 stykk tilstede og Studentparlamentet var vedtaksdyktig. Fra
16.35 var det 15 tilstede, før man var 14 igjen fra 20.00.

SP-sak 00c/19

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Godkjent
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/19

Godkjenning av protokoll fra SP-møte 24.04.19
Godkjent

Før man gikk videre på sakslisten ble det behandlet en permisjonssøknad fra Magnus. Han
søkte permisjon fra klokken 20.00, dette var ok for SP.

SP-sak 27/19

Siden sist
Benedicte informerte om siden sist. Christine informerte fra UiAstyret.
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Diskusjonssaker
SP-sak 28/19

Chatbot
Andreas innledet på saken. Kevin, fra UiA, var tilstede for å svare på
spørsmål.
Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere Chatbot, et nytt system
som kan guide deg rundt på UiA.no, svare på spørsmål o.l.

Vedtakssaker
SP-sak 29/19

Søknad om medlemsskap i STA, Yggdrasil
Forslag til vedtak
Yggdrasil vert medlem av Studentorganisasjonen i Agder frå 29.mai
2019, med dei rettigheitar og plikter det inneber.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 30/19

Resolusjon, nynorsk på UiA

Forslag nr. 1

SP-Sak 30/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Legge til STA i første setning:
«Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Studentmållaget i Agder (SmiA) ynskjer med dette
å problematisere ….
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 2

SP-Sak 30/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
STA-styret

Forslagsstiller

Kapittel:

Side
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Forslag
Legge til «Studentorganisasjonen i Agder»
Ny setning (siste avsnitt)
«Ut frå tala i rapporten meinar STA og SmiA at»
Vedtak

Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek resolusjona, «Meir nynorsk ved Universitetet
i Agder», med dei endringar som måtte førekomme på møtet.
Vedtatt mot en avholdende stemme.

SP-sak 31/19

Resolusjon, For et bærekraftig UiA

Forslag nr. 3

SP-Sak 31/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Nin Ingelin Festvåg

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Under strategi og ledelse
* UiA skal ha en ansatt som har som hovedoppgave å jobbe med bærekraft og miljø på
universitetet, samt opprette et samarbeid med eksterne og interne aktører.
Det gis herved redaksjonell frihet til å endre setningsstrukturen.
Vedtak
Vedtatt mot en stemme

Forslag nr. 4

SP-Sak 31/19

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
Anders R. Olsen

Forslagsstiller
Forslag
Fjerne:
- Skrevet av:….
- Støttet opp av:…
Vedtak

Kapittel:

Side

Falt med seks stemmer og to avholdende
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Forslag nr. 5

SP-Sak 31/19

Linjenummer

Forslagstype
Strykningsforslag
STA-styret

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Stryke:
«Skrevet av Victor Son, Thomas Johnsen, Silje Wilhelmsen, Victoria Østerberg og Ingrid
Dihle»
Vedtak
Vedtatt mot en stemme

Forslag nr. 6

SP-Sak 31/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Ingrid Dihle

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Støttet opp av: Høyre Studenter Agder
Vedtak

Vedtatt mot to stemmer og tre avholdende

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar resolusjonen, «For en bærekraftig omstilling
på UiA», med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en stemme.
-------------------------------------Protokolltilførsel i saken
Magnus Mathisen stemmer imot forslaget, «For et bærekraftig UiA»

SP-sak 32/19

Avtale mellom STA og VT
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar samarbeidsavtalen mellom STA og VT.
Avtalen er gjeldende fra 4.juni 2019.
Enstemmig vedtatt
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SP-sak 33/19

Årsrapport STAs Kontrollkomité
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner Kontrollkomiteens årsrapport, og tar
denne til etterretning.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 34/19

Årsberetning 2018/2019
Forslag til vedtak
Studentparlamentet godkjenner STA-styrets årsrapport, og tar
denne til etterretning.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 35/19

Økonomisk overskudd i STA

Forslag nr. 7

SP-Sak 35/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Magnus Mathisen

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Endre post «MAC» til utstyr som er essensielt for at kommunikasjonsansvarlig skal få utført
sin jobb. Post endrer navn til «Teknisk utstyr»
Styret gis fullmakt til redaksjonell endring, så lenge essensen ivaretas.
Vedtak
Vedtatt mot to avholdende stemmer

Forslag nr. 8

SP-Sak 35/19

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Nin Ingelin Festvåg

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Jeg ønsker å ta 10 000 fra tilbakeføring for å sette inn i potten til å oppgradere kontoret der
STA-styret og organisasjonskonsulenten ser det nyttig.
Vedtak

Vedtatt mot fire stemmer og fire avholdende
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Forslag nr. 9

SP-Sak 35/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Julie Eide

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
• Forslaget er å legge til +5000 under kategorien som nå er «MAC»
• De eksterne pengene knyttes opp til
- Forsikring
- Tegnebrett
- Mikrofon(?)
- Ekstern harddisk
Dvs. 35 000 kr og -5000 trekkes i tilbakeføring til det studentsosiale fondet
Vedtak
Forslaget ble votert over i to deler.
Først voterte man over å flytte kroner 5000
til posten for «MAC» Dette falt med fem
stemmer og en avholdende.
Andre del av forslaget falt som en
konsekvens.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar fordelingen av det økonomiske overskuddet i
STA, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en stemme.
-------------------------------Protokolltilførsel i saken
Den følgende ble skrive under av Anders R. Olsen:
Undertegnede stiller seg svært kritisk til pengebruken vedrørende
ny «Mac». Dette kunne vært løst på en mye billigere måte.

SP-sak 36/19

Intensjonsvedtak, stillingen til kommunikasjonsansvarlig
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar intensjonsvedtaket, med de endringer som
måtte forekomme på møtet.

Vedtatt mot en avholdende stemme.
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SP-sak 37/19

Fraværssystem for SP

Forslag nr. 10

SP-Sak 35/19

Linjenummer

Forslagstype
Tilleggsforslag
Ingrid Dihle

Kapittel:

Side

Forslagsstiller
Forslag
Få inn et punkt om at hvis en fast representant drar på utveksling, som resulterer i at
personen går glipp av mer enn 3 møter, så mister de den faste plassen i SP og vara rykkes
opp.
- Redaksjonell frihet gis
Vedtak

Vedtatt mot tre stemmer og fire avholdende

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar fraværsystemet for Studentparlamentet ved
Universitetet i Agder, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Systemet er gjeldende fra 1.august 2019.
Enstemmig vedtatt

Orienteringssaker
SP-sak 38/19

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet klokken 20.15.

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

Høringer:
Sindre har svart på høring fra KD om arbeidslivslelevans i høyere utdaninng
Sindre har svar på høring fra EU om Horisont Europa
Sindre har svart på høring fra KD om livslang læring
Benedicte har svart på høring fra Kristiansand kommune om områderegulering Lund Torv,
andregangs offentlig ettersyn, sammen med VT.

Media
Olea har vært ute i FVN og diskutert studentboliger på Lund Torv
Benedicte ble intervjuet av KRSby om ledervervet det kommende året
Benedicte har vært i KRSby og snakket om tips til nye studenter
Benedicte har vært i Unikum for å uttale seg om konverteringsordningen
Olea har vært i Unikum og uttalt seg om inntektsgrensen for studenter
Bendik har sendt inn det månedlige bidraget til Unikum, denne gang om mangfold

Arrangement og konferanser:
Hele styret og Irene deltok på felles intern overlapp med det avtroppende styret
Styret og Irene var med å arrangere sommerfest for Studentparlamentet
Benedicte og Olea deltok på overlapp med Universitets- og høyskolenettverket på Vestlandet
(UHNV) i Stavanger
Styret deltok på møte med Jonas Gahr Støre, under hans besøk i Kristiansand og ved STAbygget
Olea og Benedicte deltok på NSOs kick-off på Jessheim
Olea presenterte STA for de internasjonale studentene på Orientation Day

Olea presenterte STA på fadderopplæringen i Kristiansand
Bendik presenterte STA på fadderopplæringen i Grimstad
Styret og Irene deltok på stand under studiestart 2019
Styret deltok på Arendalsuka under studiestart 2019
Styret deltok på Stiftens årlige rebusløp
Olea og Bendik var med ESN på Student Pick Up Day
Irene var med på "Bli med", et arrangement i regi av Fadderstyret i Kristiansand
Irene, Benedicte og Olea var med på Fadderstyrets rebusløp i Kristiansand sentrum
Benedicte og Olea deltok på åpningen av regnbue-overgangsfeltet på campus Kristiansand
Benedicte og Olea deltok på Sunnivas Piknik
Benedicte og Olea deltok på mangfoldsmarkeringene i Kristiansand og Grimstad, med tale fra
STA
Benedicte og Olea deltok på Kunstfags kick-off hvor Benedicte holdt tale
Styret og Irene planla og gjennomførte opplæring av Studentparlamentet
Styret deltok på pride-paraden
Olea og Sindre deltok på Studiebarometer-seminar på Hvam
Benedicte har deltatt på styremøtet med Universitets- og høyskolerådet

Aktivitet:
Benedicte deltok på møtet med Studentrådet i Kristiansand (SiK) for å diskutere strukturene
inn i Nye Kristiansand
Adam, Olea og Benedicte stod faddervakt under pubræset i Grimstad
Styret og Irene stod faddervakt under pub til pub i Kristiansand
Styret og Irene deltok på internseminar, herunder førstehjelpskurs
Irene var i begravelse på vegne av STA, til tidligere SiA-direktør Steinar Finseth
Irene og Olea var på dialogmøte i Grimstad
Irene og Benedicte gjennomførte miniseminar for SP for de som ikke kunne delta på
opplæringen i Arendal
Hele styret og Irene har deltatt på en sosialkveld

Adam og Bendik har arbeidet med tillitsvalgtboken og digitalisert denne
Adam har jobbet med STA sin nettside for økt brukervennlighet
Adam har utviklet flyers for STA, både til tillitsvalgte og styret, samt designet Pride-banner
STA deler med UiA.
Adam har jobbet med publiseringsplan og kommunikasjonsstrategien til STA
Bendik har planlagt og gjennomført tillitsvalgtskurs både i Kristiansand og i Grimstad
Sindre har hatt første møte med universitetets forskningsutvalg, og det er første gang
studenter er representert i dette utvalget
Sindre har arbeidet med toppetasjene i bygg H og I, som skal bygges.
Olea sitter i gruppe for å planlegge åpning av UiA-aktivitetspark
Olea deltok på VT-møtet som observatør for STA
Benedicte har hatt samarbeidsmøter mellom SiA, VT og STA, for å følge opp
samarbeidsavtalen som ble skrevet under før sommeren
Benedicte representerte STA når SiA hadde besøk av internasjonale gjester
Benedicte har hatt forelesning om mobbing og trakassering for alle nye studenter på teknologi
og realfag.
Benedicte har deltatt på møte om kandidatundersøkelsen 2019
Benedicte har, sammen med VT, hatt samarbeidsmøte med Teateret i sentrum
Benedicte har hatt oppstartsmøte med nytt rektorat og diskutert samarbeidsformer det neste
året
Styret har deltatt på lunsj med Studieavdelingen for å diskutere samarbeid det neste året
Styret har promotert lokalvalget 2019 og at studenter må stemme på dette, herunder laget en
artikkel om partienes politikk på studentvennlige saker.

Annet:
Styret ønsker å takke for en utrolig fin helg i Arendal, og med deres engasjement gir det oss
ekstra driv for det neste året.
Styret har siden sist gjort suppleringer inn i diverse utvalg i STA, likevel mangler vi enda en
del for å fylle opp plassene. Listen over dette ser dere her:
Suppleringer som er gjort siden sist:
3.vara LMU: Erlend Falck
Medlem i VK: Hanna S. Bøgwald
Medlem i Fag-og forskingspolitisk utvalg: Eline Ø. Roaldsøy
Medlem i Bærekraft- og miljøpolitisk utvalg: Kristin P. Lindgård

Verv som fortsatt er ledige:
Valgstyret: 2 vara (kvinner)
Prisutvalget: 2 vara (1 kvinne og 1 mann)
Utdanningsutvalget: 1 vara (kvinne)
LMU: 3 vara (begge kjønn)

Kontrollkomiteen: 1 medlem
Valgkomiteen: 1 medlem
Unikumstyret: 1 vara
Fag- og forskningspolitisk utvalg: 2 medlemmer
Internasjonalt utvalg: 1 medlem

Velferdstinget i Agder (VT): 7 vara

Siden sist fra representantene i Universitetstyret
Robin A.R. Moudnib og Mathilde T.E. Giske

Universitetsstyret hadde første styremøtet 10. og 11. september. Her fikk vi mulighet til å bli
kjent med hverandre, i tillegg til å høre rektor snakke om UiAs strategi, økonomi og styrets
overordnede ansvar.
UiA ble tidligere i år invitert av KD til å komme med innspill til en stortingsmelding om
arbeidsrelevans i høyere utdanning. Det ble anerkjent at UiA allerede har lagt ned mye arbeid
når det kommer til spørsmålet om arbeidsrelevans, men at vi fremdeles kan jobbe for å være
enda bedre.
Vi fikk en orientering om studentopptak og totalt antall studenter kom til UiA i høst. Tallene
har gått noe ned, og dette ble tatt til orientering og det skal undersøkes nøyere hva som er
grunnen til at tallene har gått ned.
Neste møte er et ekstraordinært møte 7. oktober, og neste ordinære møte er 16. og 17. oktober.

SP-sak 40/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Forretningsorden for Studentparlamentet
Bakgrunn for saken
Etter vedtektenes paragraf 21 skal Studentparlamentet (SP) vedta forretningsorden for hele
funksjonsperioden, med andre ord året de er valgt for. Dette skal skje på SPs første møte og
det er også bakgrunnen for at saken løftes frem for parlamentet.
Argumentasjon
STA-styret er av den oppfatning at gjeldende forretningsorden fungerer godt under møtene til
SP og gir en tydelig føring på hvordan møtene skal gjennomføres. STA-styret har derfor
ingen forslag til endring, og fremmer dermed gjeldende dokument som forslag til
forretningsorden.
Til orientering krever endring av forretningsorden 2/3 flertall.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar forslag til forretningsorden, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
Styret innstiller på det vedlagte forslaget til forretningsorden
Vedlegg
Forretningsorden for Studentparlamentet

English Summary
The Student Parliament shall adopt rules of procedures for the entire period of the Student
Parliament in the meeting of September. This is stated in STA`s Regulations.
The STA-board have not changed the document for rules of procedures and will recommend
the Student Parliament to adopt the same rules as last year`s Student Parliament.

Forretningsorden for Studentparlamentet
1.

Organer

a)

LEDER
Leder konstituerer, åpner og lukker møtene i Studentparlamentet.

b)

MØTELEDERE
Møteledelsen består av 2 ordstyrere som velges på hvert parlamentsmøte.
Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.

c)

PROTOKOLLFØRER
Organisasjonskonsulenten fører protokoll fra møter i Studentparlamentet og
Valgforsamling.

2.

Rettigheter og plikter

SP-representantene fra fakultetene og avdeling for lærerutdanning har tale-, forslags- og
stemmerett. I deres fravær har vararepresentanten de samme rettigheter og plikter.
SP-representanter har møteplikt og ved forfall innkalles vararepresentanter.
Representantene plikter å melde fra i god tid når de vet at de blir forhindret i å møte. Hvis
en representant må forlate møtet før det er ferdig, leveres en permisjonssøknad. Søknad
om permisjon fra SP-møte leveres skriftlig til møteledelse og avgjøres av SP.
Møteledelsen gis tale- og forslagsrett i form av sin funksjon. SP kan gi organisasjoner eller
personer talerett i enkelte saker.
Alle studenter har møterett, og noen studentrepresentanter har observatørstatus etter
vedtektene.
SP-møtene føres for åpne dører, men SP kan bestemme at dørene skal lukkes.

3.

Forhandlingene

Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to
replikker og en svarreplikk til hvert innlegg. Representantene skal bruke stemmeskilt for å
tegne seg.
Nye forslag som blir lagt frem for SP under forhandlinger skal fremlegges muntlig av
forslagsstillers før det overleveres skriftlig for ordstyrere.

Studentorganisasjonen i Agder

Forretningsorden for Studentparlamentet

Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike
innlegg må ikke vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden,
forretningsorden og voteringsorden skal voteres over direkte.
Ordstyrere og representanter med forslagsrett kan framsette forslag om at strek settes.
Når strek settes skal talerlisten leses opp før votering, og det skal være alminnelig flertall.
Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek vedtas. Når
det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrere om at det er anledning til å tegne seg før
og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede
talere krever 2/3 flertall. Etter at strek er satt er det ikke anledning til å fremme eller
trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek oppheves, og dette
må i så tilfelle vedtas med 2/3 flertall.
Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller
voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrerne. Alle forslag må være
underskrevet med fullt navn.

4.

Voteringer

Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan
de, hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag
til videre behandling/voteringsorden.
Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning av stemmeskilt. Skriftlig votering skal
foretas dersom en eller flere SP-representanter ønsker det.
Vedtak fattes med alminnelig flertall; det vil si over halvparten av de avgitte stemmene
uten å inkludere blanke stemmer, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller
forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall; dvs 2/3 av de stemmeberettigede,
har SP-representantene plikt til å stemme for eller imot forslaget, og kan ikke stemme
avholdende.
Endring av forretningsorden krever 2/3 flertall.

5.

Protokolltilførsel

Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler
må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrerne.
Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt og disse føres til i
protokolltilførselen.

6.

Sluttbestemmelser

Forretningsorden kan ikke stride mot STA sine vedtekter.
Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan SP med
alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.
Denne forretningsorden gjelder til annen er vedtatt i SP og skal voteres over under
konstituering av nytt Studentparlament.
Studentorganisasjonen i Agder

SP-sak 41/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Søknad om medlemskap fra Fremtiden i våre hender – Kristiansand
Studentlag
Bakgrunn for saken
STA har mottatt en søknad om medlemskap fra studentaktiviteten Fremtiden i våre henderKristiansand Studentlag, og har hatt denne til behandling i styret.
Argumentasjon
Framtiden i våre hender - Kristiansand Studentlag ønsker å bli medlem av STA fordi det kan
bidra til et positivt studentmiljø, i tillegg til økt bevissthet rundt temaene bærekraftig og
miljøvennlig hverdag på mikronivå og makronivå. Formålet med aktiviteten er å bringe sammen
studenter på UiA i en sosial atmosfære hvor man kan bygge relasjoner, ta opp samtaleemner som
kan skape diskusjon og debatt om utfordringer de ser i verden i dag knyttet til miljø og bærekraft,
samt mulige løsninger.
STA-styret har gjennomgått søknadstekst og vedtekter for studentaktiviteten og bekrefter at
Fremtiden i våre hender – Kristiansand Studentlag, oppfyller de krav og retningslinjer som er
vedtatt.
Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.
Forslag til vedtak
Fremtiden i våre hender- Kristiansand Studentlag blir medlem av Studentorganisasjonen i Agder
fra 25.september 2019, med de rettigheter og plikter det innebærer.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.
Vedlegg
Vedlegg 1- Søknad fra Fremtiden i våre hender- Kristiansand Studentlag, med tilhørende
vedtekter
English Summary
STA has received an application for membership from the student activity, Fremtiden i våre
hender - Kristiansand Studentlag.
The board has undergone the application text and bylaws of the activity and confirm that they
meet the requirements and guidelines that have been adopted.

Søknad om medlemskap i Studentorganisasjonen i Agder
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1. Begrunnelse for hvorfor aktiviteten vil bli medlem av STA.
Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag bør bli en studentaktivitet fordi det kan bidra
til et positivt studentmiljø i tillegg til økt bevissthet rundt temaene bærekraftig og
miljøvennlig hverdag på mikronivå og makronivå. Dette er en aktivitet som er sosial, i tillegg
til at det gir næring til engasjement for å gjøre verden til et bedre sted.
2. Formålet med aktiviteten
Formålet med aktiviteten er å bringe sammen studenter ved UiA i en sosial atmosfære hvor
man kan bygge relasjoner, ta opp samtaleemner som kan skape diskusjon og debatt om
utfordringer vi ser i verden i dag knyttet til miljø og bærekraft, samt mulige løsninger.
3. Beskrive hva aktiviteten kan tilby studentene ved UiA
Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag kan tilby studentene sosiale, engasjerende og
lærerike arrangementer. Vi har allerede arrangert klesbyttedager, temamøter, spillkveld,
plukking av søppel, filmvisninger osv.
4. Planer for året
Alle aktivitetene har ikke fått en konkret dato enda, men vi har en del planer for det
kommende året. Forhåpentligvis vil vi ha mulighet til å delta på studiestartfestivalen. Planen
for høsten er å ha et møte hver uke eller annenhver uke. Omkring halvparten av disse vil være
primært sosiale og andre halvdel vil være primært faglige. Månedlig vil vi ha Grønn pils og
søppelplukking. I tillegg vil vi ha filmvisning av en dokumentar, fiksefest med elektronikk og
temainnlegg med fokus på gjenbruk, reparasjon og levetid i løpet av kampanjen vi skal ha i
oktober. Fikselaug for tekstiler og klesbytting er også på planen. Mer enn dette er dessverre
ikke planlagt enda.
5. Medlemsliste
NAVN

TLF

E-POST

KLASSE STUDIUM

Silje

47245508

silje.e.wilhelmsen@gmail.com

1. år

Wilhelmsen
Liv Tone
Fossestøl

Ernæring, mat og
kultur

47707515

lfossestol@gmail.com

1. år

Grunnskolelærer
1-7

Sindre Broby

91789812

FossSindre@gmail.com

1. år

IT

90413707

Elinerl@icloud.com

1. år

Utviklingsstudier

ssbere@gmail.com

1. år

Utviklingsstudier

97198692

k.haakonseth@gmail.com

1. år

Utviklingsstudier

95937500

kristine@aakehaugen.no

1. År,

Utviklingsstudier

Foss
Eline Rose
Schmidt Lund
Susanne Sævdal 90252142
Bere
Kari Olava
Haakonseth
Kristine Bævre
Solli

bachelor

Anja Moland

41468116

anjamf13@uia.no

Finnvold

2. år,

Sosialt arbeid

bachelor

Lisa Irén Sayo

Lisair1soye@gmail.com

Øyerhavn
Ali Murtaza

95164297

aliK64802@gmail.com

97492626

korneliale@gmail.com

Siste år

Førskolelærer

95011703

Larsmh17@uia.no

2. år

Statsvitenskap

Martin Latiak

Martin.latiak@gmail.com

-

-

Ingrid Dihle

Ingrid.dihle@gmail.com

Kommunikasjon

Kristin Knutsen

Kristinknutsen123@gmail.com 1. år

Statsvitenskap

Karimi
Kornelia
Åleskjær
Lars Magnus
Halvorsen

6. Oversikt over styremedlemmer
NAVN

ROLLE

MOBIL

E-POST

KLASSE

STUDIUM

Silje

Leder

Wilhelmsen

47245508 Silje.e.wilhelmsen@g

Årsstudium

mail.com

Ernæring,
mat og
kultur

Eline Rose

Styremedlem

90413707 Elinerl@icloud.com

Schmidt

1. år,

Utviklingsst

bachelor

udier

1. år,

Utviklingsst

bachelor

udier

2. år,

Sosialt

bachelor

arbeid

1. År,

Utviklingsst

bachelor

udier

Lund
Susanne

Økonomiansvarlig 90252142 ssbere@gmail.com

Sævdal
Bere
Anja

Styremedlem

41468116 anjamf13@uia.no

Moland
Finnvold
Kristine

Styremedlem

Bævre Solli

95937500 kristine@aakehaugen.
no

7. Vedtekter
§1. Formål
Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag skal arbeide for å fremme Framtiden i våre
henders mål og verdier gjennom arrangementer, informasjonsvirksomhet, kampanjer, aksjoner
og øvrige aktiviteter. Hensikten er å skape bevissthet og debatt rundt Framtiden i våre henders
grunntanker og satsningssaker.
Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag er uavhengig av politiske partier og religiøse
grupper.
§2: Oppbygging
Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag er et lokallag i organisasjonen Framtiden i
våre hender, og må rette seg etter organisasjonens regler for lokallag (jfr. Framtiden i våre
henders vedtekter). Lokallaget er en selvstendig juridisk enhet og har ansvar for egen
økonomi. Lokallaget sender delegater til landsmøtet i Framtiden i våre hender, i henhold til
kriterier beskrevet i Framtiden i våre henders vedtekter.

§3: Medlemskap
Organisasjonens høyeste organ er Landsmøtet. Medlemmer i Framtiden i våre hender som
studerer i / er bosatt i Kristiansand, er medlemmer i Framtiden i våre hender Kristiansand
studentlag. Dispensasjon fra denne regelen kan innvilges av styret. Medlemmer i Framtiden i
våre hender Kristiansand studentlag tiltrer lagets medlemsmøter og aktiviteter med alle
rettigheter. Delegater til landsmøtet i Framtiden i våre hender velges på et medlemsmøte. Alle
studentmedlemmer tilhørende studentlaget blir opplyst om dette og får invitasjon til det
aktuelle medlemsmøtet.
§4: Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets høyeste organ og avholdes normalt en gang i året innen 1. mars.
Lagets medlemmer skal få skriftlig innkalling og saksliste minst to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og regnskaper for foregående år, og vedta budsjett og
planer for inneværende år. Det skal også behandle saker fremmet av medlemmene og styret,
samt velge nytt styre.
Kopi av årsmøtereferat, årsmelding, budsjetter og revidert regnskap sendes Framtiden i våre
henders hovedkontor innen en måned etter at årsmøtet er avholdt. Ekstraordinært årsmøte
avholdes når minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Krav
til frist for innkalling er som for ordinært årsmøte, og referat skal sendes Framtiden i våre
henders hovedkontor innen en måned etter at årsmøtet er avholdt.
§5: Styret
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig. I tillegg kan det velges to til fem
styremedlemmer samt nødvendige vararepresentanter. Styret velges for ett år av gangen. Fra
hvert styremøte lages et referat som framlegges medlemmene på neste medlemsmøte. Øvrige
medlemmer i laget kan danne interesse/temagrupper, og disse bør være representert på
styremøtene. Styret er vedtaksdyktig når alle er innkalt, og minst tre styremedlemmer møter.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§6: Mistillit
Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret. For at et
mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst fem (5) av foreningens medlemmer
signerer mistillitsforslaget. Anonyme mistillitsforslag forkastes. Mistillitsforslaget skal

begrunnes skriftlig. Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest
fjorten (14) dager etter at mistillitsforslaget er fremmet.
Mistillitsforslaget skal behandles på Årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. Dersom det er
hensiktsmessig, skal det kalles inn til ekstraordinært Årsmøte. Mistillitsforslag skal alltid
behandles av ekstraordinært Årsmøte dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste
ordinære Årsmøte. Dersom mistillit vedtas, fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap
med umiddelbar virkning.
§7: Endring og avvikling
Årsmøtet kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede
medlemmene. Forslag om avvikling må fremmes skriftlig til styret minst 4 uker før årsmøtet.
Avvikling skal likedan skje med 2/3 flertall. Eventuelle aktiva tilfaller Framtiden i våre
hender sentralt.

En avvikling av studentaktiviteten skal skje i samråd med STA. Eventuelle gjenværende
midler fra fondet for studentsosiale midler tilbakebetales, om ikke særskilte krav foreligger.
STA har ansvar for, og refordeler, utstyr i samråd med SiA.

Framtiden i våre hender Kristiansand studentlag sitt organisasjonsnummer er 922428646 og
kontonummer i Cultura Bank er 12546301530.

SP-sak 42/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie og Olea Magdalene Norset

Handlingsplan STA 2019/2020
Bakgrunn for saken
I vedtektene til Studentorganisasjonen i Agder (STA) står det at handlingsplanen skal vedtas av
Studentparlamentet (SP), etter innstilling fra STA-styret, innen 30.september. Det er derfor denne
saken kommer opp nå.
Argumentasjon
Handlingsplan er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styringsperioden skal prioriteres, og tar for seg saker som er aktuelle, i tråd med organisasjonens
politikk og interne prosesser i organisasjonen. Sittende STA-styret har utarbeidet forslaget til
handlingsplanen i lys av innspill fra tidligere SP og STA-styre. Dette vil si at handlingsplanen
sittende SP får presentert er godt gjennomarbeidet, tar for seg de røde trådene fra tidligere arbeid
og er prioritert i lys av hva som er viktig det kommende året.
STA-styret ønsker å opplyse om at to av punktene i handlingsplanen er tatt inn etter en formell
oversendelse fra det tidligere SP. Dette er punktene under «Organisatorisk» som tar for seg
grafisk profil og navneendring av STA-styret, samt valgordning i STA, herunder hybridmodellen.
Endring av valgordning ble oversendt STA-styret etter diskusjon av vedtektene mars 2019. SP
ønsket da at STA-styret skulle se nærmere på ulike valgordninger og gi eksempler på hvordan
dette reelt kan innføres på Universitetet i Agder (UiA).
Navneendringen ble også oversendt etter SP-møtet i mars 2019. Da var ønsket at STA-styret
skulle endre navn til arbeidsutvalg, men at Studentorganisasjonen i Agder enda skulle være det
samme. Det var derfor ikke et forslag om å endre hele organisasjonens navn, men heller
betegnelsen på STA-styret. Dette forslaget ble oversendt da det var for lite bakgrunnsmateriale
for å si at å endre navnet til STA-styret var formålstjenlig, og kostnadene knyttet til dette var
usikre.
Etter kontakt med Kontrollkomiteen i STA er disse to punktene utformet slik at de ivaretar
innspill fra tidligere SP, samt innspill fra nåværende STA-styret. SP står fritt til å endre eller
slette disse punktene om de ikke ønsker å ta de med videre slik de står nå.
Når det gjelder de øvrige punktene i handlingsplanen, knyttet opp til de politiske områdene, har
sittende STA-styret gjort en helhetlig vurdering av hva som er overkommelig på ett år og hva
som er viktigst at STA-styret arbeider med det kommende året. Det er viktig for STA-styret å
understreke at handlingsplanen ikke speiler alt styret skal jobbe med det kommende året, men
heller de øvrige prioriteringene i organisasjonen. SP står fritt til å endre, slette og foreslå nye
punkter i handlingsplanen.
STA-styret ber derimot SP være kritisk når de gjør denne jobben. Dette betyr at om man ønsker å
legge til et punkt så stryker man kanskje et annet punkt, at innholdet til punktet er av en slik
karakter at det er tydelig hva STA-styret skal jobbe med og at det er mulig å gjennomføre arbeid

på dette punktet frem til juni 2020. Dette oppfordrer STA-styret til slik at vi får en realistisk og
konkret handlingsplan å jobbe etter, hvor det er tydelig hva SP krever av oss det kommende året.
Vi oppfordrer SP til å ta kontakt med STA-styret om man trenger innspill på dette før, slik at man
finner de gode løsningene sammen.
Senere på dette møtet vil budsjettforslaget for 2020 legges frem for vedtak til SP. Det er derfor
viktig å se budsjettforslaget og handlingsplanen i sammenheng. Dette betyr at om forslagene i SP
krever økonomiske ressurser, for å gjennomføres, må dette foreslås inn som en post i budsjettet.
STA-styret har i stor grad gjort disse vurderingene i handlingsplanen som nå legges frem for SP.
Når det gjelder endringen av grafisk profil og/eller navn, samt valgordning er ikke dette tatt
høyde for i budsjettet, da vi pr. dags dato ikke vet hva dette vil koste. Dette betyr da at om man
ønsker å realisere dette i løpet av budsjettåret må dette opp i revidert budsjett til våren eller
utsette de kostnadsmessige tiltakene til ny budsjettrunde i september 2020.
Vi oppfordrer også her SP til å ta kontakt med STA-styret om man trenger innspill på
omprioritering av budsjettet før møtet, slik at man finner de gode løsningene sammen.
Økonomiske konsekvenser
Alt etter hva Studentparlamentet vedtar, kan det medføre økonomiske konsekvenser for STA.
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar handlingsplanen 2019/2020, med de endringer som måtte forekomme
på møtet.
Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslag til vedtak.
Vedlegg
Handlingsplan 2019/2020.
English Summary
The plan of action is a guidance for STA regarding how STA`s work should be prioritized in the
upcoming year. The plan of action consists of current cases according to the political document
and internal processes of STA. It is passed by the Student Parliament before 30th of September
and is proposed by the STA-board.

Handlingsplan for Studentorganisasjonen i Agder 2019/2020
Vedtatt av Studentparlamentet 25.09.2019
Gjeldende til ny handlingsplan er vedtatt.
Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende
styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og
organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i
perioden, i tråd med prinsipprogrammet, de politiske dokumentene og interne prosesser i
organisasjonen. Dette legger likevel ikke begrensninger for at det kan jobbes med andre ting
som er hensiktsmessig for Studentorganisasjonen i Agder, eller studentene ved Universitetet i
Agder.

POLITIKK
Utdanningskvalitet
● STA skal være en aktiv pådriver for at det opprettes flere mentorskap på alle fakultet
og avdeling for lærerutdanning
● STA skal arbeide for at obligatorisk begrunnelse blir innført på UiA
● STA skal arbeide for at et bot-system for forsinket sensur blir innført på UiA
● STA skal arbeide for å sikre at Inspera gir informasjon og bekreftelse ved mottak av
begrunnelse og bekrefter innleverte oppgaver
● STA skal arbeide for å utvikle egen politikk på forskningsfeltet
Læringsmiljø
● STA skal arbeide for og delta i utformingen av revidert tillitsvalgsystem ved UiA, og
herunder arbeide for at det opprettes et supplerende digitalt tillitsvalgtkurs
● STA skal arbeide for å sikre og følge opp en samlet rapport som analyserer
læringsmiljøet på UiA
Mangfold og likestilling
● STA skal delta på SAIHs kampanje i 2020 som tar for seg LHBTIQ+ i akademia
● STA skal jobbe for at UiA synlig og aktivt markerer mangfold på og utenfor campus
Kristiansand og Grimstad

Internasjonalisering
● STA skal, sammen med ESN, arbeide for at UiA tar større ansvar for velkomsten av
internasjonale studenter
● STA skal arbeide for at UiA synliggjør og utvider tilbudet om virtuell utveksling

● STA skal jobbe for at den internasjonale studentstemmen høres på UiA og i STA,
blant annet ved at UiAs og STAs råd, styrer og utvalg legger til rette for internasjonale
studentrepresentanter
Bærekraft og miljø
● STA skal arbeide for at det opprettes et miljø- og bærekraftutvalg på UiA
● STA skal arbeide for at involveringen av bærekraftsmålene videreføres i universitetets
plan for 2020, og at de inkluderes mer aktivt i planen
● STA skal arbeide for subsidiering av bærekraftige reiser for studenter som skal på
utveksling
Kommunikasjon
• STA skal etablere et tettere og fast samarbeid med kommunikasjonavdelingen på UiA
• STA skal etablere et kommunikasjonsutvalg i STA
• STA skal jobbe med å øke antall følgere på facebook
Studentvelferd
● STA skal videreføre samarbeidet med Velferdstinget i Agder
● STA skal aktivt følge opp arbeidet med universitetsbystrategien i vertskapsbyene
Kristiansand og Grimstad
● STA skal aktivt følge opp arbeidet med opprettelsen av Studentråd i Kristiansand og
Grimstad

ORGANISASJON
STA
● STA skal være aktive i media og fronte studentpolitiske saker
● STA skal delta på og være synlig under arrangementer som er relevante for
studentpolitiske saker
● STA skal følge opp arbeidet med revideringen av Universitets- og høyskoleloven
Organisatorisk
● STA skal se på muligheten for å endre organisasjonens grafiske profil, samt navnet på
STA-styret
● STA skal jobbe med å utvide stillingen til kommunikasjonsansvarlig
● STA skal jobbe med å finne et nytt system for opplæring av studenter i råd, styrer og
utvalg
● STA skal revidere reglement for studentaktiviteter, og herunder utarbeide forpliktende
code of conduct for sine medlemmer
● STA skal se nærmere på andre modeller for valgordning til Studentparlamentet,
herunder hybridmodell
● STA skal se på muligheten for å ta i bruk et elektronisk voteringssystem under valg
● STA skal feire STAs 25 års jubileum
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SP-sak 43/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Olea Magdalene Norset

Møtedatoer Studentparlamentet 2019/2020
Bakgrunn for saken
STA-styret foreslår møtedatoer for Studentparlamentets virkeperiode. Det foreslås to møter i
mai 2020, hvor av ett av møtene kun er valgforsamling til råd, styrer og utvalg.
Argumentasjon
Styret anbefaler to møter i mai da man av erfaring vet at valgforsamling er tidskrevende. Det
er viktig for organisasjonen med god planlegging og forutsigbarhet som gjør at
organisasjonens virke kan utføres effektivt, både med tanke på tid og menneskelige ressurser.
Ved å tidlig vedta møteplan for hele perioden vil det skape en forutsigbarhet for
Studentparlamentets medlemmer og organisasjonen ellers, som igjen vil kunne gi bedre
resultater i arbeidet for UiA-studentenes interesser.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvensene vil ikke gå utover det som normalt brukes på
Studentparlamentets møter.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar den foreslåtte møteplan for Studentparlamentets virkeperiode
2019/2020, med de endringer som måtte forekomme på møtet.
Møtetidspunkt er onsdag klokken 16.15, med unntak av valgforsamling 20.mai.
23. oktober – Grimstad
20. november – Kristiansand
22. januar – Grimstad
26. februar – Kristiansand
25.mars – Grimstad
29. april – Kristiansand
20. mai – Kristiansand (valgforsamling, starter klokken 15.15)
27. mai – Grimstad
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Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på foreslåtte møtedatoer for Studentparlamentets virkeperiode
2019/2020.

English Summary
The STA-board wishes to suggest a schedule for meetings in the Student Parliament for the
period of 2019/2020.

SP-sak 44/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Benedicte Nordlie

Budsjett 2020
Bakgrunn for saken
Bakgrunn for at saken tas opp er vedtektens § 9, som sier: «Studentparlamentet vedtar innen
30. september budsjett for kommende periode»
Etter en debatt i styret har en besluttet å be Studentparlamentet om å vedta to budsjett, ett til
UiA og ett til VT. Bakgrunnen for dette handler om aktivitetsnivå i organisasjonen.
Argumentasjon
I årets budsjett har vi søkt om midler til å fortsette å drive organisasjonen på en god og
forsvarlig måte. For nærmere forklaring av enkeltposter viser vi til vedlagte forklaringer, og
de to budsjettene.
Bakgrunnen for at STA-styret ønsker å søke både UiA og VT om økonomiske midler handler
om hvilket aktivitetsnivå man ønsker å legge seg på i organisasjonen. STA har de siste årene
hatt søkelys på å bevege seg mer i en studentpolitisk retning, noe som krever både tid,
ressurser og midler. Dette har også ført til økende møtevirksomhet, reiser, konferanser, samt
behov for mer kompetanse. Etter at STA nå mottar rammetilskudd fra UiA prøver styret så
langt det lar seg gjøre å kutte i budsjettsøknaden til VT, og til slutt ikke trenge å søke VT om
midler. Likevel ser vi enda behovet for å gjøre nettopp dette. STA-styret mener derfor at
søknaden til VT burde være på et lavest mulig beløp og at det vi søker fra VT burde brukes til
å dekke aktiviteter som kommer et stort antall studenter til gode. Derfor har STA-styret valgt
å sette dette beløpet til 50 000, samt at dette går til RSU-representanter og til STA-bilen.
Når det gjelder de største fokusområdene har STA-styret foreslått en økning i post 7320profilering. Denne økningen er basert på et stadig større fokus på profilering av STA, innspill
fra STA-styret og tidligere samt nåværende SP. I denne profileringsposten inngår det også
gensere til SP. Posten er også økt da STA ønsker å stå mer på stand, og styret har derfor
budsjettert med mer penger til for eksempel kaffe og boller.
I tillegg har STA-styret foreslått en økning i post 7110- reisekostnader RSU. Ønsket på denne
posten er å sette av mer midler slik at for eksempel medlemmer av SP eller andre RSU-verv i
større grad kan delta på konferanser i både inn- og utland. Dette er også i samsvar med
innspill fra tidligere og sittende SP.
Når det gjelder vervet kommunikasjonsansvarlig i STA-styret foreligger det et
intensjonsvedtak fra Studentparlamentet 29.mai 2019, som sier at STA skal jobbe for en
økning i vervet. Per i dag er vervet 20 %, og STA kommer til å spille inn til UiA at det skal
økes til et 50 % verv. Dette er ikke noe SP trenger å forholde seg til under denne budsjettdiskusjonen, men heller til informasjon at vedtaket tas med inn i arbeidet.

Side 2

For SP er det mulig å gjøre omdisponeringer innenfor de rammene som det er lagt opp til i
budsjettet, samt å søke om mer midler fra VT. SP kan derimot ikke øke summen man søker fra
UiA, da den henger sammen med lønnsmidlene og samlet tilskuddspott fra vedtak i UiAstyret. Det styret ber SP ta hensyn til er om SP ønsker en økt sum til en budsjettpost, må disse
pengene tas fra en annen post i budsjettet. STA-styret ønsker gjerne å bli spurt om den beste
løsningen for dette, slik at man ikke risikerer å ta penger fra en budsjettpost som er nødvendig
for driften til STA. På denne måten finner man de gode løsningene og imøtekommer ønsket
fra SP, uten at det går på bekostningen av STA sin drift.
Det er viktig at SP ser budsjettforslaget opp mot handlingsplanen for 2019/2020, som skal
vedtas på samme møte. Ønsker en å gjøre store endringer i handlingsplanen, som krever
økonomiske ressurser for å gjennomføre, må dette også tas hensyn til i budsjettforslaget.
Styret oppfordrer SP til å ta kontakt med saksbehandler i forkant av møtet for spørsmål
knyttet til saken. Send mail til staleder@uia.no , ring 38 14 21 75, eller kom innom på
kontoret en dag.
Økonomiske konsekvenser
Vedtas de foreslåtte budsjettene vil den økonomiske rammen for organisasjonen være satt for
2020. Ved å vedta budsjett legger SP føringer for hvordan organisasjonens penger skal brukes
det kommende året.
Forslag til vedtak
•

Studentparlamentet vedtar budsjettet for UiA 2020, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

•

Studentparlamentet vedtar budsjettet for VT 2020, med de endringer som måtte
forekomme på møtet.

Innstilling fra styret
Styret innstiller på at budsjettene vedtas som forelagt Studentparlamentet.
Vedlegg
Budsjett, søknad VT
Budsjett, søknad UiA
Forklaring til budsjettposter VT
Forklaring til budsjettposter UiA

Side 3

English Summary
According to STA’s regulations § 9, the Student Parliament shall approve the budget for next
year before the 30th of September. This year STA has applied for funding both from UiA and
from the Welfare Council (VT), to make sure that the organization can continue to work in a
more political manner.

Budsjettforslag 2020 - drifts- og lønnsmidler.
Søknad til Universitetet i Agder
Søknad UiA: 1,700 000
Av dette settes kroner 1,220 000 av til lønnskonto
Resternde beløp påøydende kroner 480 000 settes på driftskonto.

Budsjettforslag drift 2020
Kontonavn

Jan

Feb

Mars

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Totalt

3402- Rammetilskudd fra UiA
6800 - Kontor, programvare o.l
6840 - Aviser og tidskrifter
6860 - Møte, kurs o.l.- RSU
6862 - Møte, bevertning o.l.- STA-styret
6891 - HMS
6900- Teambuilding og sosialt STA-styret
7000 - STA-bilen
7110 - Reisekostnader RSU
7112 - Reisekostnader, konferanser
og kompetansehving STA-styret
7320- Profileringskostnader
7430 - Gaver
7500 - Forsikringspremie
7770 - Bankgebyr

480 000
500
5400
3000
3500

500

7750

1100

1500

10000
3500

7000
3500

15000
3500

7000
3500

2000
250
1000
5500

500
7000
6500

2000
500
3000
6500

500
6000
6500

2000
500
6000
6500

22500

5000

10000

15000

300

300

15 000
300

300

500
2500
2500
10000
5000

0

1650

5000

500

500

500

0

85 000
5500

4000
4000

4000
4000

4000
4000

15000
5500

2000
500
5000
6500

2000
500
4000
6500

500
4000
6500

2000
500
5000
2500

250
0
8000

0
0

2000
500
3000
6500

2500
4000

20 000

0

1000

2500

2500

2500

2500

800

300

300

300

300

300

300

300

480 000
20000
7900
156 500
50500
5000
14 000
5 000
44 000
68 000
86 000
4000
15000
4100

Samlet budsjett
Ut
Inn

480 000
480 000

Regnskapsposter STA
Info og oversikt
Post 3402 – Rammetilskudd fra UiA
En inntektspost vi fører midler på fra UiA
Post 6800 – Kontor, programvare o.l.
- En utgiftspost
- Her føres innkjøp av kontorrekvisita, som for eksempel post-it, permer og skilleark
- Her føres utgifter til forskjellige programvarer og abonnement, som for eksempel STA
på Gule sider, Dropbox, Domeneshop, Adobe og Fiken regnskapsprogram.
Post 6840 – Aviser og tidsskrifter
- En utgiftspost
- Her føres abonnement av Fevennen, Agderposten og Grimstad Adressetidende
Post 6860 – Møter, kurs o.l. – RSU
- En utgiftspost
- Her føres det meste som har med mat til møter, kurs gjennom året, en del vedrørende
SP-valget, for råd, styrer og utvalg
- Eksempler:
• Oppstartsseminar SP
• Mat til SP-møter
• Julebord – SP
• Mat til formøtene for landsmøtedelegasjonen
• Mat til RSU-samling
• Sommeravslutning SP

Post 6862 – Møter, bevertning o.l. – STA-styret
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med mat til kontoret, møter, avslutninger osv.
- Eksempler:
• Mat til kontoret
• Frukt til alle møtene på kontoret
• Overlappsmiddag i juni
• Sommeravslutning for styret
• Julebord – styret
Post 6891 –HMS
- En utgiftspost
- Her fører man kurs som setter søkelys på HMS
- Eksempler:

•

Førstehjelpskurs

Post 6900 – Teambuilding og sosialt STA-styret
- En utgiftspost
- Arrangement og sammenkomster som bygger teamet
Post 7000 – STA-bilen
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med STA-bilen å gjøre
- Den lånes ut til studentaktivitetene og VT
- Eksempler:
• Kristiansand Bomselskap
• Bensin
• EU-kontroll
• Service på bilen
• Dekkhotell hos Dekkmann

Post 7110 – Reisekostnader- RSU
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter vedrørende råd, styrer og utvalg (RSU)
- Eksempler:
• Transport til SP-møter
• Utbetalingsanmodninger til SP-medlemmer som tar buss til møter
• Reise til NSOs landsmøte
• RSU – medlemmer som er med på reiser
• Møter i Valgkomiteen og Kontrollkomiteen
Post 7112 – Reisekostnader, konferanser og kompetanseheving STA-styret
- En utgiftspost
- Her føres alle reiseutgifter, konferanseavgifter og kurs for kompetanseheving til STAstyret
- Eksempler:
• Konferanser
• Møter
• Fly/tog-billetter
Post 7320 – Profileringskostnader
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med profilering av STA å gjøre
- Eksempler:
• TV-håndbok
• Facebook
• Gensere/t-skjorter til Studentparlamentet, landsmøtedelegasjonen og andre RSU
• Roll-up

•
•

Nett
Pins

Post 7430 – Gaver
- En utgiftspost
- Her føres blomster til av- og påtroppende styre på maimøtet
Post 7500 – Forsikringspremie
- En utgiftspost
- STA betaler en årlig sum til Trygg Forsikring
- Denne gjelder forsikring for styret i byggene på jobb og er obligatorisk for
organisasjonen å ha

Post 7770 – Bankgebyr
- En utgiftspost
- Her føres alle bankgebyrene og årlige summer vedrørende bankkortene til STA

Budsjettforslag til Velferdstinget i Agder 2020

Kontonavn
6860 Møte, kurs o.l.- RSU
7000 - STA-bilen

Type
Utgift
Utgift

40 000
10 000

Regnskapsposter STA
Info og oversikt
Post 3401 – Driftsstøtte fra SiA
En inntektspost vi fører midler på fra SiA
Post 6860 – Møter, kurs o.l. – RSU
- En utgiftspost
- Her føres det meste som har med mat til møter, kurs gjennom året, en del vedrørende
SP-valget, for råd, styrer og utvalg
- Eksempler:
• Oppstartsseminar SP
• Mat til SP-møter
• Julebord – SP
• Mat til formøtene for landsmøtedelegasjonen
• Mat til RSU-samling
• Sommeravslutning SP
Post 7000 – STA-bilen
- En utgiftspost
- Her føres alt som har med STA-bilen å gjøre
- Den lånes ut til studentaktivitetene og VT
- Eksempler:
• Kristiansand Bomselskap
• Bensin
• EU-kontroll
• Service på bilen
• Dekkhotell hos Dekkmann

SP-sak 45/19
Møtedato 25.09.19
Saksbehandler Bendik
Hagen

Innspill til ny og revidert handlingsplan vedrørende likestilling, inkludering
og mangfold ved UiA
Bakgrunn for saken
UiAs strategiske handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM), perioden
2016-2020 skal revideres. Universitetet i Agder, ved LiU, arbeider dermed med ny og revidert
handlingsplan perioden 2020-2023. I prosessen inviteres Studentorganisasjonen i Agder
(STA) til å komme med innspill til ny handlingsplan. STA-styret løfter derfor saken til
parlamentet for å kunne gi en helhetlig og representativ tilbakemelding på høringen, med frist
30. sept. 2019.
Argumentasjon
Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2020-2023 er den fjerde av sitt slag.
Med tilstand, mål og konkrete tiltak, er den et viktig verktøy for universitetet i dets utvikling
mot respekt og likeverdig av studenter og ansatte. «Ved UiA skal alle få anledning til å bruke
og utvikle sine evner og sin kompetanse», slik det står innledningsvis i handlingsplanen.
Handlingsplanen berører STAs interesser i henhold til politisk dokument for mangfold og
likestilling. Det er derfor viktig at Studentparlamentet benytter muligheten til å påvirke
universitets arbeid mot en likeverdig, inkluderende og mangfoldig studentmasse.
I denne saksbehandlingen vil det være relevant for parlamentet å drøfte;
•
•
•
•

Hvilke mål er relevante?
Er noen mål for hårete, eller hårreisende ambisjonsløse?
Ønsker Studentparlamentet nye mål?
Er det andre temaer, problematikker osv. parlamentet ønsker å belyse?

Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser for STA.
Vedlegg
Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020
Rapport for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020
English Summary
As the University in Agder is working on a new action plan on Equal Opportunities, Inclusion
and Diversity (2020-2023), the Student Organization of Agder have been asked to represent
the student interests in the hearings. On the September 25th meeting, the parliament will
discuss what goals they want the university to work on in the upcoming action plan for Equal
opportunities, Inclusion and Diversity.

Vedlegg 1. Tiltak og rapportering av tiltak når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold
Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Alle
tiltakene
er
påbegyn
t og
noen
gjennom
-ført.

Rapportering og
telling gjennom
mange år når det
gjelder skjevfordeling
mellom kvinner og
menn i vitenskapelige
stillinger ved UiA.
Det har vist seg at det
er få kvinner i
vitenskapelige
stillinger på mange av
de 22 instituttene.

Bedre
kjønnsbalanse:
minimum
30%
kvinnelig
vitenskapelig
ansatte på
instituttnivå
og
35%
kvinnelige
professorer
i 2020.

Kvalifiserte
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
undervise og
forske ved UiA.

Handlingsplan
for likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Rektor, direktører
dekaner,
instituttledere,
ansettelsesutvalg
og alle som har med
rekruttering,
innstillinger og
tilsettinger å gjøre.
Likestillings- og
inkluderingsutvalge
t (LiU) sammen med
prosjektleder for
balanseprosjektet
har oppfølgingsansvar. Balanseprosjektet er initiert
fra Storting/
Regjering og NFR
har ansvar for
gjennomføring.
Prosjektet skal
motivere UHinstitusjonene til å
øke antall
kvinnelige forskere
og forskningsledere.

45,8% av
fakultetene sine
vitenskapelig
årsverk innehas
av kvinner.
Det er 27,8%
kvinnelige
professor-årsverk
i 2018. Da er 2,7
årsverk kvinnelige
professor IIstillingene
inkludert. Samme
som i 2017.
Dette er under
målet på 35%
professorer totalt
på UiA i 2020.
7 dosent-årsverk
ved UiA, der 36,8
% av disser er
kvinner, kommer i
tillegg.
Instituttresultatene finnes
under fakultetsrapporteringen.

Kjønnslikestilling
med tall-tabell 1:
-lete- og finnekomiteer
-forhåndsvurdering
for professoropprykk
-likestilling
inkludert i
lederopplæringen
-moderat kjønnskvotering

1

2

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetting

Målgruppe

Forankring

Frikjøpsstipend

Pågår

UiA har mange
kvinner ansatt som
har disputert, men
ikke fullført
kompetansebygginge
n slik at de kan søke
opprykk til professor.

Flere
kvinnelige
professorer
ved UiA.

Kvinner ved UiA
som har tatt
doktorgrad.

Bruke professor IIstillinger primært
for å rekruttere
kvinnelige
professorer.

Pågår

UiA har få kvinnelige
professorer. Bruken
av professor IIstillinger er lavt i
forhold til flere andre
universiteter.
Professor II-stillinger
kan være positivt for
å få opp tallet på
kvinnelige professor
og samtidig skaffe
UiA ett støttenettverk.

Øke tallet på
kvinnelige
professorer
ved UiA,
samt knytte
til seg viktig
kompetanse.

Kvalifiserte
kandidater i
privat og
offentlig
næringsliv som
har interesse av
å undervise,
forske og dele
kunnskap med
andre
vitenskapelige
ansatte ved
UiA.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.
Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Det skal være
begge kjønn i
søkermassen til
ledende stillinger.

Gjenno
m-ført

Det var får kvinner i
ledende stillinger da
handlingsplanen ble vedtatt.

Det skal
være
tilnærmer
likefordeling
av hvert
kjønn i

Alle kvinner
som er
kvalifisert og
ønsker å være
ledere ved UiA,
inkludert

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av

Ansvarlig for
gjennomføring
Ledelsen ved UiA,
fakultetene,
instituttlederne og
likestillingsrådgiver i
samarbeid med
balanseprosjektansvarlig.

Resultater

Ledelsen ved UiA,
fakultets- og
institutt-ledere og
andre som har
ansvar for
rekruttering,
annonsering og
innstillinger.
Universitetsstyret
har hovedansvaret.

UiA har 5,4%
professor IIårsverk. I 2018 er
det opprettet 30
midlertidige
professor IIstillinger. Til disse
er det
ansatt/kallet like
mange kvinner og
menn.
Fordelingsprosent
en påvirker derfor
ikke kjønnsfordelingen.
Det har vært
kvinner og menn i
søkermassen til
alle lederstillingene i 2018.

Ledelsen ved UiA,
inkludert fakultetsog institutt-ledere
som har ansvar for
rekruttering,
annonsering og
innstillingene.

Seks kvinnelige
ansatte med
doktorgrad og
forhåndsvurderin
g fikk
frikjøpsstipend i
2018.

interne
kandidater.

universitetsstyret.

Ansettelsesrådet
har hovedansvaret.

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring
Fakultetene,
inkludert
instituttene og
tillitsvalgte.
Ansettelsesutvalget
har hovedansvaret.

Resultater

Ansvarlig fakultet/
institutt og
forskningsutvalget.

Det er kvinner og
menn i alle
forskningsgruppene ved UiA
i 2018.
Det er flest
mannlige
forskningsgruppeledere.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Det bør være
begge kjønn i
søkermassen til
vitenskapelige
stillinger.

Gjenno
m-ført

Det er få kvinnelige
vitenskapelige
ansatte på enkelte
fakultet/institutt.

Det skal
være minst
30% av hvert
kjønn blant
vitenskapelig
ansatte på
instituttnivå.

Kvalifiserte
kvinner som
kan tenke seg
en
vitenskapelig
stilling ved UiA,
inkludert
interne søkere.

Forskergruppene
skal ha deltakelse
fra begge kjønn.

Gjenno
m-ført

Telling viste at det
var relativt få kvinner
i flere av forskningsgruppene.

Deltakelse
fra kvinner
og menn i
alle
forskningsgruppene.

Lønn med talltabell 1:

3

lederstillinge
r ved UiA.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.
Alle kvalifiserte Handlingsplan for
kvinnelige
likestilling,
kandidater
inkludering og
internt ved UiA mangfold 2016og evt. eksterne 2020
kvinnelige
på UiA, som er
kandidater fra
vedtatt av
f.eks. andre
universitetsUHstyret.
institusjoner og
forskningsinstit
utt

Det har vært
kvinner og menn i
søkermassen til
omtrent alle
vitenskapelige
stillinger i 2018.
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Gjennom
lønnsforhandlingen
e skal det helt
konkret legges vekt
på lik lønn for
arbeid av lik verdi,
også på tvers av
kjønn.

Gjenno
m-ført

Kartlegging viste at
kvinner i
gjennomsnitt hadde
ca 90 % av menns
lønn ved UiA.

Lik lønn for
arbeid av lik
verdi.

Kvinnelige
ansatte ved
UiA, men
spesielt i
administrative
stillinger.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Universitetsdirektøren,
personal- og
organisasjonsavdeli
ngen (PO), ledelsen
ved fakultetene og
de tillitsvalgte.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Opprykk:
Bedømmelseskomiteer vurderer
opprykk.

Gjenno
m-ført

Vitenskapelige
ansatte blir vurdert
hvert år. I 2017
produserte UiAansatte 801 DBHpoeng.
254 poeng fra
kvinnelige ansatte.

Høyne
kompetanse
n ved UiA.

Alle
vitenskapelig
ansatte som
ønsker å forske
og tilsammen
være med på å
høyne
kvaliteten og
kompetansen

Strategiplanen for
UiA, samt
virksomhetsplanene for de
ulike fakultetene.

Ledelsen på alle
nivå ved UiA, men
også de ansatte
selv.

Gjennomsnittslønn for kvinner i
forhold til menn
er på 91,9% ved
UiA totalt sett.
Differansen
minker. I
administrative
stillinger er tallet
91,7%.
Differansen
minker. For
vitenskapelige
stillinger tjener
kvinner
gjennomsnittlig
94% av menn i
tilsvarende
stillinger.
Differansen har
økt.
Resultater

UiA fikk 8 nye
førstelektorer (2
kvinner), 4 nye
førsteamanuense
r (3 kvinner), 4
nye dosenter (2
kvinner) og 7 nye
professorer (1
kvinne).

I 2018 tok 17 kvinner
og 20 menn doktorvgraden ved UiA. Det
er 115 kvinner og 135
menn som deltakere i
doktorgradsprogrammer i
2018.

5

innen forskning
og utdanning
ved UiA.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Midlertidige
stillinger med talltabell 1:
Følge med på at
antall midlertidige
stillinger kun
brukes når det er
hjemmel i loven.

Påbegyn
t

Det har lenge vært et
høyt tall midlertidige
stillinger innen UHsektoren generelt.
Ved UiA var det 368 i
2017.

UiA ønsker
så få
midlertidige
stillinger som
mulig.

De som i dag
har midlertidige
stillinger, samt
hindre
midlertidige
tilsetting i nye
stillinger.

Regjeringen sitt
tildelingsbrev og
UiA sin personalpolitiske strategi.

Ledelsen ved UiA og
samtlige fakultet
med sine respektive
instituttledere.
Ansettelsesrådet og
ansettelsesutvalget
har hovedansvar,
alt etter om det er
en administrativ
eller vitenskapelig
ansettelse.

Kvinnelige
ansatte
produserte 254 av
de til sammen
801 poengene i
2017.
Det utgjør31,7%
av
publiseringspoen
gene ved UiA
Tellingen for 2018
er ikke
offentliggjort.
Resultater

Midlertidige
stillinger øker
med 65 fra 2017
til 2018. Totalt er
det 433
midlertidige
stillinger. Færre
kvinner enn i
2018.
Totalt 85
midlertidige
administrative
stillinger. Flere
kvinner enn i
2018.

Tiltak
Deltid med talltabell 1:
Følge med på at
antall deltidsstillinger kun
brukes når det er
nødvendig.
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Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Påbegyn
t

Det er et høyt tall
deltids-stillinger
innen UH-sektoren.
Generelt.
Ved UiA var
det 248 i 2017.

Ønsker så få
deltidsstillinger som
mulig.

Alle de som i
dag ønsker
heltidsjobb,
samt så mange
som mulig av
de som har
deltidsstillinger.

Regjeringen sitt
tildelingsbrev og
UiA sin personalpolitiske strategi

Ledelsen ved UiA og
ved samtlige
fakultet med sine
respektive
instituttledere.

344
vitenskapelige
stillinger er
midlertidige i
2018. Det er 70
flere stillinger enn
i 2017.
Antall kvinner er
på samme nivå i
2018.
Resultater

Det er 21 flere i
deltids- stillinger
fra 2017 til 2018.
Totalt er det 269.
Færre kvinner.
Totalt 57
administrative
deltids-stillinger.
Flere kvinner enn
i 2018, men færre
deltidsstillinger.
201
vitenskapelige
stillinger er deltid
i 2018. Det er 28
flere deltidsstillinger enn i
2017.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Pågår /
Balanseprosjekt
et- er
gjennom
-ført

Få vitenskapelige
ansatte kvinner på
alle instituttene og få
kvinnelige
professorer.

Øke tallet på
kvinnelige
vitenskapelig
e ansatte på
alle institutt
og antall
professorer.

Kvalifiserte
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
jobbe med
utdanning og
forskning på
UiA

Handlings-plan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
økonomisk støtte
fra NFR

Fakultets- og
instituttledelsen,
direktør,
ansettelsesutvalget
og
universitetsstyret.

Det er 24,6%
vitenskapelige
kvinneårsverk på
fakultetet i 2018.
Det er det samme
som i 2017.
Det er 11,1%
kvinnelige
professorårsverk i
2018*.
4 institutt har hhv
10,9%, 4%, 12,5%
og 27,8% av
professorårsverkene innehas
av kvinner.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Resultater

Handelshøyskolen
lete- og finnekomiteer/forhånds
-vurdering til
professoropprykk/

Pågår /
Balanseprosjekt
et er

Få vitenskapelige
ansatte kvinner på
alle instituttene og få
professorer ved UiA.

Øke tallet på
kvinnelige
vitenskapelig
e ansatte på
alle av

Kvalifiserte
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
jobbe med

Handlings-plan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020

Ansvarlig for
gjennomføring
Fakultets- og
instituttleder,
direktør,
ansettelsesutvalget

Fakultetsnivå
Kjønnsbalanse
med tall-tabell 2:
Fakultet for
teknologi og
realfag:
lete- og finnekomiteer/forhånds
-vurdering til
professoropprykk
/frikjøpsstipend/lederopplæring /
moderat
kjønnskvotering/
professor II
gjennom kallelser/
sikre begge kjønn i
søkermassen, jfr.
balanseprogrammet
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Antall kvinner har
gått ned.
Resultater

Det er 41,2%
kvinneårsverk i
vitenskapelige
stillinger på
fakultetet i 2018.
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frikjøpsstipend/lederopplæring
/moderat
kjønnskvotering/
professor II
gjennom
kallelser/sikre
begge kjønn i
søkermassen, jfr.
balanseprogrammet
Tiltak

gjennom
-ført

instituttene
og øke antall
kvinnelige
professorer.

utdanning og
forskning på
UiA.

på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
økonomisk støtte
fra NFR.

og
universitetsstyret.

Flere enn i 2017.
Det er 16,2%
kvinneprofessorer
-årsverk* i 2018
4 institutt der
hhv. 8,7%, 0%,
25% og 13,8% av
professorårsverkene
innehas av
kvinner.

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Resultater

Pågår.
Balanseprosjekt
et er
gjennom
-ført.

Få vitenskapelige
ansatte kvinner på
noen institutt og få
kvinnelige
professorer ved UiA.

Øke tallet på
kvinnelige
vitenskapelig
e ansatte på
noen
institutt og
øke antall
kvinnelige
professorer.

Kvalifiserte
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
jobbe med
utdanning og
forskning på
UiA.

Handlingsplan
for likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
støtte fra NFR.

Ansvarlig for
gjennomføring
Fakultets- og
instituttleder,
direktør,
ansettelsesutvalget
og
universitetsstyret.

Fakultet for
samfunnsvitenska
p:
Lete- og finnekomiteeer/forhånd
s-vurdering til
professoropprykk/
frikjøpsstipend/
lederopplæring/
moderat kjønnskvotering/professo
r II-stillinger
gjennom
kallelser/sikre
begge kjønn i
søkermassen, jfr.
balanseprosjektet.
Fakultet for
kunstfag:

Pågår /

Få vitenskapelige
ansatte kvinner på

Øke tallet på
kvinnelige

Kvalifiserte
kvinner internt

Handlingsplan

Fakultets- og i
instituttleder,

Det er 41,0%
kvinneårsverk i

Det er 48,9%
kvinnerårsverk i
vitenskapelige
stillinger på
fakultetet i 2018.
Økning fra 2017.
Det er 16,7%
kvinnelige
professorårsverk*
i 2018.
4 instititt der hhv
2,4%,6,3%52,0%
og 3,1% av
professorårsverke
ne innehas av
kvinner.
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lete- og finnekomiteer/forhånds
-vurdering til
professoropprykk/
frikjøpsstipend/lederopplæring/
moderat
kjønnskvotering/
professor II
gjennom
kallelser/sikre
begge kjønn i
søkermassen, jfr.
Balanseprogrammet
Tiltak

Balanseprosjekt
et er
gjennom
-ført

noen institutt og få
professorer ved UiA.

vitenskapelig
e ansatte og
øke antall
kvinnelige
professorer.

og eksternt
som ønsker å
jobbe med
utdanning og
forskning på
UiA.

for likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
støtte fra NFR.

direktør,
ansettelsesutvalget
og
universitetsstyret.

vitenskapelige
stillinger på
fakultetet i 2018.
Flere enn i 2017.
Det er 24,2%
kvinnelige
professorårsverk
* i 2018.
3 institutt der
hhv. 25%, 2,9% og
68,8% av
professorårsverkene
innehas av
kvinner.

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Resultater

Fakultet for
Humaniora og
pedagogikk:
lete- og finnekomiteer/forhånds
-vurdering til
professoropprykk/
frikjøpsstipend/lederopplæring/modera
t kjønnskvotering/
professor II
gjennom
kallelser/sikre
begge kjønn i

Pågår /
Balanseprosjekt
et er
gjennom
-ført

Vitenskapelige
ansatte kvinner er
nesten likefordelt
med menn på
instituttene, men UiA
ønsker flere
professorer av begge
kjønn.

Øke tallet på
mannlige
vitenskapelig
e ansatte på
noen
institutt og
øke antall
kvinnelige og
mannlige
professorer.

Kvalifiserte
menn og
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
jobbe med
utdanning og
forskning på
UiA.

Handlingsplan
for likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
støtte fra NFR.

Ansvarlig for
gjennomføring
Fakultets- og i
instituttleder,
direktør,
ansettelses-utvalg
og
universitetsstyret.

Det er 46,8%
kvinneårsverk i
vitenskapelige
stillinger i 2018.
Færre enn i 2017.
Der er 46,2%
kvinnelige
professorårsverk*
i 2018.
Prosentvis færre
mannlige
professsorårsverk
i 2018.
4 institutt der
hhv. 53,5%,

søkermassen, jfr.
balanseprogrammet

Fakultet for
helse- og
idrettsvitenskap:
lete- og finnekomiteer/forhånds
-vurdering til
professoropprykk/
frikjøpsstipend/lederopplæring/modera
t kjønnskvotering/
professor II
gjennom
kallelser/sikre
begge kjønn i
søkermassen, jfr.
balanseprogrammet

Pågår /
Balanseprosjekt
et er
gjennom
-ført

Mange vitenskapelige
ansatte kvinner på
noen institutt og
relativt mange
kvinnelige
professorer.

Øke tallet på
mannlige
vitenskapelig
e ansatte på
noen
institutt og
øke antall
kvinnelige og
mannlige
professorer.

Kvalifiserte
menn og
kvinner, internt
og eksternt,
som ønsker å
jobbe med
utdanning og
forskning på
UiA.

Handlingsplan
for likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret, samt
balanseprosjektet med
støtte fra NFR.

Fakultets- og i
instituttleder,
direktør,
ansettelses-utvalg
og
universitetsstyret.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Kjønnsfordeling på
ulike
studieprogram:
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39,0%, 75,5% og
31,4% av
professorårsverkene
innehas av
kvinner
Det er 26,6%
menn i
vitenskapelige
stillinger på
fakultetet i 2018.
Samme som i
2017.
Det er 55,9%
kvinnelige
professorårsverk*
i 2018.
Flere mannlige
professorer enn i
2017.
3 institutt der
hhv. 30,8%, 96%
og 40% av
professorårsverkene
innehas av
kvinner.
Resultater

Alle studieprogram
med
kjønnsfordeling der
ett kjønn utgjør
mindre enn 25% av
studentene, skal
gjennomføre
særskilte tiltak for
rekruttering. Det
åpnes for ekstra
studiepoeng til det
underrepresenterte
kjønn, og
sykepleiefaget får
ekstrapoeng for
mannlige søkere.
Fakultetene skal ta
vare på søkere av
det utradisjonelle
kjønn som har
takket ja til
plassen, men ikke
møter opp. Disse
studentene skal
kontaktes og følges
opp. All
informasjon fra UiA
skal motivere til
bedre
kjønnsfordeling på
studieprogram.
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Forsiktig
påbegyn
t

Telling fra 2017 viser
at 28 studieprogram (3096
plasser) har under
25% gutter.
18 studie-program
(1675 studieplasser)
har under 25% jenter.

Alle
studieprogra
m skal innen
2020 ha
minst 30%
studenter av
hvert kjønn.

Unge jenter og
gutter med
studiekompetanse
eller
tilsvarende,
som har
interesse for
høyere
utdanning
generelt, og
som i tillegg har
interesse av
utradisjonelle
Yrkesvalg.
De som har
søkt om plass
på et
utradisjonelt
studium, har
fått plass og
takket ja, men
ikke møter, er
meget
interessante
kandidater å
følge opp og ta
kontakt med.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Ledelsen ved UiA,
fakultetsledelsen,
LiU,
Studieavdelingen og
kommunikasjonsavdelingen.

UiA har 23
studietilbud med
færre enn 25%
menn og der
disse har flere
menn enn i 2017.
Spesielt gjelder
dette helsefag og
sykepleiestudiene spesielt.
7 studietilbud har
ingen mannlige
studenter.
UiA har 5
studietilbud med
færre enn 25%
kvinner og der
disse har flere
kvinner enn
tidligere.
6 studietilbud har
ingen kvinnelige
studenter.

Tiltak
Foreldreperm.,
fravær pga. syke
barn og eget
sykefravær
med tall-tabell 3:
Forebygge
sykefravær
generelt gjennom å
legge forholdene
best mulig til rette
på arbeidsplassen
til hver enkel
medarbeider.
Kurse ledere og
mellomledere om
hvordan en best
mulig kan
forebygge.

Ledelse og styring
med tall-tabell 6:
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Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Pågår

Antall sykemeldinger
med legeattest har
gått noe opp de siste
årene. Det er dobbelt
så høyt sykefravær
blant kvinner som
hos menn.

Få ned sykefraværet,
selv om det
ikke er
gjennomgåe
nde høyt.

Alle ansatte.

Eget
sykemeldingspros
jekt.

Ledelsen ved UiA i
samarbeid med
prosjektledelsen på
PO-avdelingen, som
samarbeider med
fakultetene.

Blant
vitenskapelige
ansatte menn har
sykefraværet økt
fra 2,1% til 3,0%
på ett år. For
kvinner står det
stille på 4,9%.
Blant de
administrative
ansatte menn har
sykefraværet
stått nesten stille
på 2,1% i 2018, og
for kvinner har
sykefraværet gått
opp fra 6,6% til
7,2% i 2018.
Sykefraværet et
dobbelt så høyt
for kvinner i
begge kategorier.

Bruke moderat
kjønnskvotering og
vurdere
tilsettingene mhp
målsettingen om
en likefordeling av
kvinner og menn i
lederstillinger på
alle nivå i et
helhetlig
perspektiv. Det er
viktig å være
oppmerksom på
dette når
rektorperioden går
ut og det skal
tilsettes mange
dekaner og
instituttleder i flere
åremålsstillinger
samtidig.
I tillegg gjelder
likefordelingen
styret, råd og
utvalg.
Tiltak
Etnisitet:
UiA øker
fokusering på
internasjonaliserin
g, Global Mindset.
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Gjenno
m-ført

Likestillingsredegjørel
sene mellom 20122016 viste en
skjevfordeling av
ledere og
mellomledere ved
UiA.

Det skal
være minst
40% av hvert
kjønn i alle
ledergrupper
på fakultetsog
instituttnivå,
og
halvparten
av
instituttene
skal ledes av
kvinner.
Begge kjønn
skal utgjøre
minst
40 % av adm.
lederne i
fellesAdministrasjonen

Alle kvalifiserte
som ønsker
lederstilling ved
UiA.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Alle ledernivå ved
UiA og ansettelsesansvarlige.

Tallene har ikke
forandre seg
nevneverdig fra
2017.
Det er fortsatt
god
kjønnsfordeling.
Rektorperioden
går ut medio
2019, og det er da
det
erfaringsmessig
blir mange
nytilsettinger og
nyvalg i styrer,
råd og utvalg.

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Påbegyn
t

Det er 251 ansatte
ved UiA med
utenlandsk
opprinnelse og totalt
883 studenter i 2018.

UiA ønsker å
bli et
universitet
med et stort
utenlandske

Utenlandske
kvalifiserte
forskere og
studenter fra

Strategiplanen for
UiA og
Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og

Ledelsen på alle
nivå i organisasjon.
PO-avdeling og LiU.
Prosjektgruppen
«Onboarding av

Tiltakene er ikke
systematisk
evaluert. ARK
(arbeidsmiljøkartlegging)

Tiltak

Status

Bakgrunn

Tilbud om
Introduksjonskurs
og kurs knyttet til
Culturale
Awarness/Intellige
nse. Opprettelse av
«Global Lounge»
på begge
campusene, der
ansatte samles, får
informasjon og
deltar i sosiale
aktiviteter.
Oppstarts- og
oppfølgingssamtale
mellom leder og
ansatt i løpet av
kort tid etter
ansettelse.

Påbegyn
t

Det er 251 ansatte
ved UiA med
utenlandsk
opprinnelse i 2018.
Fellesadministrasjonen har
78 ansatte fra 33
land, Fakultet for
teknologi og realfag
har 112 fra 36 land,
Fakultet for kunstfag
har 11 ansatte fra 6
land, Fakultet for
humaniora og
pedagogikk har 26 fra
16 land og Fakultet
for helse- og
idrettsvitenskap har
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nettverk
med
utveksling av
folk og
kunnskap.
Målet er
internasjonale
medarbeider
og studenter
fra alle
verdensdeler
Målsetning

alle
verdensdeler.

mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Målgruppe

Forankring

UiA skal
preges av
globalt
mindset. Alle
ansatte
uansett
nasjonalitet,
skal ha
samme
arbeidsforhold og
utviklingsmuligheter.
Det skal
være kultur
for
systematisk
og god
inkludering.

Åpen for alle
utenlandske
ansatte,
studenter og
andre fra UiA
som ønsker å
delta.

Strategiplanen for
UiA og
Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

internasjonale
ansatte» har hatt
ansvar for å utvikle
tjenester og tiltak
for utenlandske
ansatte. Disse fases
inn i ordinær drift,
«eies» av PO og
ulike avdelinger og
aktører tas inn som
samarbeidsparter
etter behov.
Ansvarlig for
gjennomføring
Alle ansatte og
studenter ved UiA.
PO-avdelingen har
et spesielt ansvar
når det gjelder
ansatte.

er positiv generelt
sett.

Resultater
Tiltakene er ikke
systematisk
evaluert, men
oppmøtet av
ansatte er bra så
langt.

20 ansatte fra 12
land.
Bakgrunn

Tiltak

Status

Buddy/fadder for
ansatte i 6 mnd.

Påbegyn
t

251 ansatte med
utenlands opprinnelse. På
bakgrunn av funn fra
ulike kartlegginger
gjort i 2017, økes et
dedikert fokus på
trivsel og sosialisering
ifra dag 1 for den
nyansatte gjennom
tildeling av
buddy/fadder.

Webside på
engelsk «Working
at UiA»

Påbegyn
t

Alle ansatte bruker
nettet, og da er en
web-side et godt
redskap for å få
nyttig informasjon,
bli kjent med et nytt
sted og et nytt land.

15

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Gjøre det
enklere og
hyggeligere å
forstå
språket,
kulturen og
ulike
samfunnsordninger i
et nytt land,
med fokus
på det
sosiale og på
trivsel.
Viktig at
internasjonale
medarbeidere får
god og riktig
informasjon,
slik at de får
samme
informasjon
og
muligheter
som andre
ansatte.

Alle ansatte ved
UiA.

Opprettet av POavdelingen og
Studieadministrasjonen.

Alle
internasjonalt
ansatte ved
UiA.

Strategi-planen
for UiA og
Handlings-plan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Ansvarlig for
gjennomføring
PO-avdelingen og
Studieadministrasjo
nen

Resultater

PO «eier» sidene,
vedlikeholdes og
utvikles i tett
samarbeid med
Kommunikasjonsavdelingen sammen
med PO-avdelingen.

Tiltaket har
kommet i gang,
men er ikke
evaluert
systematisk.
Svært gode
tilbakemeldinger
så langt.

Ikke evaluert,
men det er stor
interesse for
tiltaket.

Velferdskomiteen
og PO-avdelingen
med spesielle
velferdstiltak for
våre internasjonale
ansatte.
Dual Career/
Partner Services

Påbegyn
t

Tiltak

Status

Utenlandske
studenter tilbys en
faglig
studentmentor på
inntil 20 timer i
løpet av første
studieår.

Påbegyn
t
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Erfaringene viser at
med mange ansatte
fra
ulike land, vil noen ha
behov for å få
konkret
tilrettelegging, slik at
nye og nyttige
partnerskap kan
oppstå og en har
gjensidig nytte av
hverandres
kunnskap.
Bakgrunn

Skape et
godt miljø
med ulike
arenamøteplasser for
ansatte som
som ønsker
fellesopplevelser
og knytte
nye
forbindelse.

Alle
internasjonale
ansatte med
familier.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

PO-avdelingen og
Velferdskomiteen.

Stor oppslutning
og gode tilbakemeldinger på de
aktivitetene og
arrangementene
som har vært
gjennomført i
2018.

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Resultater

Tall viser at mange
internasjonale
studenter starter
hvert år ved UiA.
Det kan for noen
være vanskelig å
forstå språket og
kulturen. Dette kan
virke inn på
studieutbyttet.

Legge til
rette for
internasjonale
studenter
slik at de får
fullt utbytte
av studiene
ved UiA fra
første dag.

Ansvarlig for
gjennomføring
LiU følger opp og
legger til rette
sammen med SA og
instituttene som
har aktuelle
studenter.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Ordningen har
kommet godt i
gang for
internasjonale
sykepleiestudenter. Det
gjelder bl.a. flere
minoritetsspråklige menn.
Vernepleiestudentene,
barnehagelærerstudentene og
lærer studentene
generelt har også
fått tilbud om
studentmentor og
er i ferd med å

starte ved
årsskiftet
2018/2019.
Studentene skal
tilbys skriftlig
informasjon på
engelsk. Strategihandlingsplaner
o.l. , skal foreligge
på norsk og
engelsk.

Påbegyn
t

Få internasjonale
studenter forstår
norsk når de starter
på studiet sitt. Mange
behersker engelsk.

At
studentene
skal få mye,
god og
likeverdig
informasjon.
Målet er at
alle skal ha
fullt utbytte
av
undervisning
en på lik linje
med norske
studenter.

Alle de
internasjonale
studentene ved
UiA.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
universitetsstyret.

Ledelsen ved de
ulike fakultetene,
instituttene,
kommunikasjonsavdelingen og
fellesadministrasjonen.

Strategi- og
handlingsplaner
er oversatt til
engelsk.
Ulike aktører som
har ansvar for
skriftlig materiell
har blitt meget
dyktige til å legge
ut det meste på
både norsk og
engelsk samtidig.
Det er tilsatt
medarbeidere
som arbeider
med
oversettelser.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Resultater

Egen tiltaksplan for
minoritetsspråklige
studenter og
«Akademisk
Dugnad»
for å legge til rette
og følge opp
enkeltstudenter.

Påbegyn
t

Mange flyktninger er
nå i Norge. Disse
trenger noen ganger
ekstra oppfølging i
forhold til andre
internasjonale.
studenter.
Flere av disse
studerer på UiA.

Gi
mennesker
som har
flyktet fra
eget land,
sjansen til å
studere
dersom det
er ønskelig.

Minoritetsspråk
lige innbyggere
som er
kvalifiserte for
studier. Flere
har flyktningebakgrunn.

Egen
prosjektleder og
SA

Ansvarlig for
gjennomføring
Prosjektleder i
samarbeid med SA
og ulike
fakultet/institutt.
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Er i oppstartfasen
og det vil bli laget
egen evaluering
av tiltakene.

De som har
påbegynt og
tatt deler av
en utdanning
i hjemlandet,
bør kunne
fortsette og
sluttføre
studiet sitt
ved f.eks.
UiA.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Nedsatt
funksjonsevne:
Arbeidsmiljøkartleg
ging (ARK) ble
gjennomført i
2018.

Gjenno
m-ført

Kartlegging som
gjennomføres
regelmessig.

Finne ut
hvordan den
enkelte
arbeidstaker
fungerer og
trives i
Jobbsammen
-heng når
det gjelde
ulike
arbeidsmiljømessige

Alle ansatte,
inkludert de
med nedsatt
funksjonsevner.

Vedtak i
ledergruppen om
å gjennomføre
ARK.

PO har ansvaret for
at kartleggingen
gjennomføres blant
ansatte på
fakultetsnivå og i
fellesadministrasjonen. I
tillegg har PO
ansvar for at
resultatene
gjennomgås, tolkes
og følges opp.

Det var skår over
sektorgjennomsnitt på
virksomhetsnivå
når det gjaldt
spørsmål om
personer med
funksjonsnedsettelse.
Det er god skår på
spørsmål om
respondentene
opplever at menn
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sider ved
jobben.

Tiltak

Status

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Nærmeste leder
skal passe på at
hver enkel
arbeidstaker som
trenger det, følges
opp med
tilrettelegging.

Gjenno
m-ført

Vi vet av erfaring at
ansatte med nedsatt
funksjons-evne ofte
kan fungere i jobben
dersom de får god og
tilpasset
tilrettelegging.

Ansatte med
nedsatt
funksjonsevner.

På arbeidstakers
virksomhets-nivå.

UiA skal være
pådriver for
tilrettelegging for
studenter med
særskilte behov.
Det gjelder tiltak i
undervisningen og

Påbegyn
t

Egne undersøkelser
om behov og egen
tiltaksplan som
tilretteleggingskontoret ved UiA har
ansvar for å
gjennomføre.

At personer
med nedsatt
funksjonsevner
skal få til
rettelegging slik
av
vedkommen
de får en
optimal
arbeidssituasjon.
Hjelpe så
mange som
mulig av de
som trenger
det, på en
god måte,
slik at alle

Studenter med
nedsatt
funksjonsevner,
inkludert
psykiske syke.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020
på UiA, som er
vedtatt av
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Ansvarlig for
gjennomføring
Arbeidstakers
virksomhetsnivå.

Tilretteleggingskont
oret (TSF) i
samarbeid med
Ressurssenteret for
studenter.

og kvinner,
ansatte med
forskjellig etnisk
bakgrunn og
religion, eldre og
yngre og ansatte
med forskjellige
sykdommer og
funksjonsnedsettelser
behandles likt.
Resultater
God
tilbakemelding via
bl.a. ARK.

Gode resultater.
Behovet er stort.
Ressurssenteret
har 300 studenter
de betjener i året.

undervisningshjelpemidler.
UiA har et eget
Ressurssenter som
server studentene.

Tiltak for studenter
med nedsatt
hørsel/ døve, og
tiltak for
svaksynte/blinde
studenter

Påbegyn
t

Tiltak

Status

Uønsket seksuell
oppmerksomhet
og trakassering:
Varslingsverktøyet
«Si-ifra» skal tas i
bruk og informeres
om i hele
organisasjonen,

Gjenno
m-ført
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Eget Ressurssenter
der samarbeid med
Tilretteleggingskontoret for
mennesker med
funksjonsnedsettelse (TSF)
inngår.
Studenter med
nedsatt hørsel/døve,
trenger at lærerne
bruker f.eks.
slyngene som finnes i
alle undervisningsrom, svaksynte/
blinde og
dyslektikere har
behov for lydbøker.
I tillegg er det behov
for dialogbasert
oppfølging og
informasjon f.eks. på
sosiale medier.
Bakgrunn

kan
gjennomføre
studiene de
har planlagt.

Uønsket seksuell
oppmerksomhet og
trakassering har vært
sterk framme i media
i 2018. #Metoo har

universitetsstyret.
Handlingsplanen
for universell
utforming og
tilrettelegging
2016-2020.

I 2018 hadde de
1500 studenthenvendelser.

Legge til
rette for
studentene,
slik at alle får
sammen
mulighet til å
gjennomføre
studiene.

Alle som
trenger tilrettelegging pga ulik
funksjonsevne.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020 ved UiA og
Handlingsplan for
universell
utforming og
tilrettelegging
2016-2020.

Fakultetsledelsen
og instituttledelsen
i samarbeid med
Tilretteleggingskontoret og SiAHelse.

Resultatene
varierer sterkt.
Noen ledere og
forelesere er
flinke til å huske
på å bruke slynge
og noen er
dyktige til å
informere om at
det går an å
skaffe til veie
lydbøker for
blinde og
svaksynte.

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Få fram den
reelle
situasjonen i
forhold til
uønsket

Alle studenter
og ansatte ved
UiA.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020 ved UiA og

Hele organisasjonen
UiA har medansvar
for at det blir meldt
ifra om uønskede

Resultatene
begynner å vise
seg.
Gjennom HMSrapportene er det

både blant
studenter og
ansatte.
Det skal
produseres
brosjyre, og UiA
skal hvert år via
ledelsen i
samarbeid
Ressurssenteret,
utarbeide oversikt
over alle meldte
uønskede
handlinger.
Det forberedes
egen undersøkelse
om mobbing og
seksuell
trakassering ved 27
høyere utdanningsinstitusjoner i
Norge.
Undersøkelsen
realiseres i 2019.
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vært en internasjonal
kampanje som også
har satt sine spor i
Norge og ved UiA.
UiA har i mange år
hatt en egen
handlingsplan mot
denne type adferd.
Mål og tiltak i
handlings-planen
passer godt.

seksuell oppmerksomhet
og
trakassering
ved UiA,
både når det
gjelder
studenter og
ansatte.
Det må
meldes ifra,
enten av den
som selv er
rammet eller
av andre
som
observerer.

Handlingsplan for
universell
utforming og
tilrettelegging
2016-2020.

seksuelle
handlinger.
PO-avdelingen har
ansvar sammen
med
studieadministrasjo
nen (SA) når det
gjelder informasjon
og kursing. I tillegg
må de som rammes
følges opp ved det
fakultetet eller
avdelingen de
tilhører.
Kunnskapsinnhenti
ng f.eks gjennom
undersøkelser og
oppfølging har
ledelsen ansvar for.
LiU har hatt stor
oppmerksomhet på
saken med egen adhoc-gruppe som har
utarbeidet rapport.
LiU har hatt ansvar
for egen workshop
om tema.

meldt inn 5 saker
som omhandler
seksuell
trakassering.
Gjennom «Si-ifra»
systemet er det
meldt om 4 saker
i 2018.
Tidligere har vi
ikke hatt noen
tall.

Tiltak

Status

Seksuell
orientering,
kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk:
Seksuell
Gjenno
orientering skal
m-ført
synliggjøres og bl.a.
være tema på
likestillingskonferansen ved
UiA.
Det skal ligge god
informasjon lett
tilgjengelig om
diskrimineringslovverket på
nettet.

Bakgrunn

Målsetning

Målgruppe

Forankring

Ansvarlig for
gjennomføring

Resultater

Ingen studenter eller
ansatte skal
diskrimineres på UiA
pga. seksuell
orientering,
kjønnsidentitet eller
kjønnsuttrykk.
Lovverket er klart.

At ingen av
studentene
eller de
ansatte blir
utsatt for
diskriminering pga sin
seksuelle
orientering.

Alle ved UiA
skal være evt.
diskriminerend
e holdningene
bevisst.

Handlingsplan for
likestilling,
inkludering og
mangfold 20162020 ved UiA og
Handlingsplan for
universell
utforming og
tilrettelegging
2016-2020.

Ledere på alle nivå i
organisasjonen.
PO-avdelingen.

Tema har vært
satt på dagsorden
flere ganger på
UiA i løpet av
2018.
Det har bl.a. vært
debatt om bruken
av ordet «hen»
istedenfor han
eller hun.
Utgangspunktet
har vært et
begrunnet forslag
fra professor
Espen Esther
Pirelli Benestad
ved UiA.
Likestillingskonferansen 2018
viet tema
kjønnsidentitet
betydelig
oppmerksomhet.
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Tema for
konferansen var
«Medspiller eller
motspiller? –
fotball som arena
for likestilling og
inkludering».
* Antall professorer inkluderer professor II-stillingene.
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1.INNLEDNING
UiA vedtok sin første handlingsplan for likestillings- og integrering i 2008. ”Handlingsplan for likestilling, inkludering og
mangfold ved UiA 2016-2020” er den tredje handlingsplanen for dette saksområdet ved universitetet. Den overordnede
strategiplanen gjelder for samme tidsperioden.
Handlingsplanen ble vedtatt i styret 19.10.2016. Planen representerer en viktig del av UiAs utviklingsmål. Den beskriver
tilstand, mål og konkrete tiltak som skal fremme likestilling, inkludering og mangfold ved UiA i planperioden. Det skal årlig
rapporteres om igangsatte tiltak og oppnådde resultater.
Det er viktig at studenter og ansatte gjør seg kjent med innholdet i handlingsplanen. Alle har et ansvar for at UiA som
institusjon skal utvikle seg, at tiltakene som er vedtatt blir gjennomført og at målene om likestilling, inkludering og
mangfold blir nådd.
UiA har utformet en egen handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold for å kunne legge forholdene planmessig
til rette, for at studenter og ansatte skal bli respektert som enkeltmennesker og få likeverdig behandling. Ved UiA skal alle
få anledning til å bruke og utvikle sine evner og sin kompetanse.
Regionen og landet er tjent med at alle utvikler sine kunnskaper og bruker sin kompetanse til beste for seg selv og
samfunnet. Kvinner har tradisjonelt tatt mindre utdannelse, jobbet mindre, tjent mindre og hatt færre lederposisjoner og
tillitsverv i arbeidsliv og samfunn. Dette har endret seg relativt mye i løpet av de siste tiårene, men fortsatt er det mange
områder der det ikke er oppnådd reell likestilling mellom kjønnene. Dette gjelder også på UiA.
Antallet ansatte og studenter med utenlandsk bakgrunn har økt i Norge og ved UiA de siste tiårene. Et mangfold av
nasjonaliteter og statsborgerlig bakgrunn er representert ved universitetet1. For noen av disse er det behov for tiltak for
god inkludering. Alle ansatte og studenter skal behandles likt og ikke utsettes for diskriminering verken på grunn av kjønn,
etnisk bakgrunn eller andre forhold.
UiA har også et viktig oppfølgingsansvar for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Det er utarbeidet en
Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2016-2020, som Tilretteleggingskontoret for studenter
med funksjonsnedsettelse (TSF) har oppfølgingsansvar for. For ansatte med behov i forhold til funksjonsevne vil
handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold være hoveddokumentet.
All diskriminering, det å behandle mennesker ulikt på grunn av kjønn, religion, politisk overbevisning, etnisk bakgrunn
eller seksuell legning, er uønsket og ikke akseptabelt ved UiA. Både ansatte og studenter ved UiA skal få utviklet sine
talenter, utvikle seg selv og bidra til utviklingen av universitetet og samfunnet. Handlingsplan for likestilling, inkludering
og mangfold ved UiA 2016-2020 er et viktig dokument for å få dette til.

1
Studenters og ansattes statsborgerskap registreres, slik at det er mulig å se utviklingstrekk i antall og andel “utenlandske” studenter i universitets- og høyskolesektoren. Utenlandsk
statsborgerskap innebærer allikevel ikke at studentene alltid har særlige behov for tiltak for inkludering. Mange med utenlandsk statsborgerskap kan være vel integrert i norsk kultur og samfunn.

4

2.NASJONALE LOVER OG REGLER
I Norge omhandler flere lover likestilling og diskriminering. Størst
betydning for denne handlingsplanen har
• FNs Menneskerettighetslov fra 1999,
• Lov om likestilling mellom kjønnene fra 1979 og med siste
revisjon i 2013,
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion
og livssyn, 2014,
• Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion
og livssyn, 2014,
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. fra 1977,
inkludert noen lovrevisjoner,
• Lov om forbud mot diskriminering av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 2014.
Straffelovens kap. 26 inneholder bestemmelser om seksuelle
overgrep og krenkende seksuell atferd.
I tillegg er det mange vedtak, regler og forskrifter som pålegger
ulike aktører i det norske samfunnet å arbeide for likestilling. Dette
gjelder selvsagt også for universiteter og høyskoler. Universitets- og
høyskoleloven omtaler likestilling i kap. 6 om ansettelser og kap. 9
om sammensetning av styre.
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3. LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSUTVALGET (LIU) VED UIA
Utvalgsammensetting
UiA har opprettet et Likestillings- og inkluderingsutvalget (LiU) for
universitetet. LiU oppnevnes av universitetsstyret etter innstilling
fra universitetsdirektøren. Utvalget ledes av rektor eller en av
viserektorene.
Alle fakultetene er representert, totalt 6 personer. Hvert
fakultet foreslår to personer, en representant og en personlig
vararepresentant, der menn og kvinner er representert og minst én
er ansatt i vitenskapelig stilling.
Studentene har 2 representanter. STA foreslår 2 representanter og 2
vararepresentanter. Kvinner og menn skal være likt representert. De
foreslåtte studentrepresentantene må være fra minst 2 fakulteter.
Kjønnsfordelingen i LiU skal være balansert.
Valgperioden følger styreperioden. Studentrepresentantene velges
for ett år. Likestillingsrådgiver er sekretær for LiU og tiltrer utvalget
med talerett.
LiU skriver årsrapport som forelegges styret og som danner
grunnlag for UiAs videre rapportering til Kunnskapsdepartementet
og andre organer. Det skal vedtas egen handlingsplan for likestilling,
inkludering og mangfold ved UiA hvert fjerde år.
UiA har likestillingsrådgiver i 50 % stilling.
Mandatet
Likestillings- og inkluderingsutvalget har følgende formål og
mandat:
§ 1 Oppnevning, formål
Likestillings- og inkluderingsutvalget(LiU) oppnevnes av
Universitetsstyret. Utvalgets formål er å fremme reell likestilling ved
Universitetet i Agder uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne,
religion, livssyn, alder og seksuell orientering.

§2 Mandat
LiU skal:
• henlede universitetsstyrets og administrasjonens
oppmerksomhet på forhold som kan lede til brudd på lovene som
regulerer forhold nevnt i § 1. Utvalget kan selv ta initiativ for å
forhindre at lovene blir overtrådt i enkeltsaker.
• foreslå tiltak for å fremme likestilling og ta initiativ til utredninger
om slike tiltak. Utvalget skal bistå universitetsdirektøren i saker
som angår likestilling og inkludering .
• gjennom opplysningsarbeid bidra til å øke forståelsen for
likestilling innenfor universitetet.
• holde seg orientert om praksis innenfor universitetene og særlig
ved Universitetet i Agder vedrørende iverksettelse av tiltak for å
fremme likestilling. Det skal bistå universitetsadministrasjonen
med å utarbeide planer for likestilling og kan motta henvendelser
fra og gi råd til personer, grupper eller instanser innenfor
universitetet i likestillingsspørsmål.
• ha rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter vedr.
likestilling og kan uttale seg om likestillingsaspektet i
rekrutteringsprosesser i tilsettingssaker.
• etter eget ønske kunne uttale seg om studieplanendringer og
opprettelse av nye fag hvor likestillingsspørsmål kan komme
inn.
• bidra til å arrangere 8. mars-markering når dagen faller på en
virkedag.
• arrangerer en åpen likestillingskonferanse hvert år.
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4.LIKESTILLING OG KJØNNSBALANSE

KJØNNSLIKESTILLING BLANT ANSATTE
A) KJØNNSBALANSE
Tilstand
Ved årsskiftet 2015/2016 var 50,4 % av de ansatte ved UiA kvinner,
49,6 % menn. Fellesadministrasjonen har en overvekt av kvinner.
De vitenskapelig tilsatte har en overvekt av menn. Det er store
forskjeller mellom fakultetene og mellom instituttene. 22 % av
professorene ved UiA er kvinner. Det har ikke vært prosentmessig
økning i siste handlingsplanperiode. Det vises til vedlagte oversikt
over kjønnsfordelingen ved fakultetene, instituttene og i stillinger i
fellesadministrasjonen.
Mål 1 innen 2020
UiA skal være en aktiv og kreativ institusjon når det gjelder å ta i
bruk nye fag, metoder og verktøy for å bedre kjønnsbalansen blant
ansatte. Innen 2020 skal alle instituttene ved UiA skal ha minst
30 % av hvert kjønn blant vitenskapelige ansatte. Minst 35 % av
professorene ved UiA skal være kvinner.
Tiltak
1. Tilsettingsprosedyren må være åpen og grundig. Målsettingen
om kjønnsbalanse må være retningsgivende fra utforming
av utlysning til tilsetting i alle stillinger. Fakultets- og
instituttledelsen har et spesielt ansvar.
2. Ved alle tilsetninger må det tilstrebes å få kvinner og menn i
søkermassen før innstilling og tilsetting gjennomføres.

3. Det skal brukes lete- og finnekomiteer ved tilsetting av
vitenskapelig personell på institutt som har mindre enn 20 %
kvinner i slike stillinger.
4. Det må opprettes kvalifiserende tiltak for stipendiater på
institutt der det ene kjønnet er sterkt underrepresentert i den
vitenskapelige staben.
5. Det skal gis tilbud om vurdering av vitenskapelig kompetanse
for alle kvinnelig ansatte med doktorgrad og 5 års praksis etter
disputas.
6. Det lyses ut individuelle kvalifiseringsstipend hvert år, for å
legge til rette for professoropprykk for kvinner med doktorgrad.
7. Alle forskningsgruppene skal ha deltakelse fra begge kjønn.
8. Antall professor II-stillinger skal økes. Disse skal primært
brukes for å rekruttere kvinner.

B) LØNN
Tilstand
I gjennomsnitt tjener kvinner 90 % av hva menn tjener på
UiA. Lønnsforskjellene har minket over tid, men er fortsatt en
realitet. Forskjellen er størst innenfor administrative stillinger. I
vitenskapelige stillinger i samme kategori, ansiennitet og fakultet, er
lønnen tilnærmet lik mellom kjønnene. Samlet for undervisnings- og
forskningsstillinger var gjennomsnittslønn for kvinner i 2015 94,1 %
av menns gjennomsnittslønn.
Mål 2 innen 2020
UiA skal praktisere lik lønn for arbeid av lik verdi.
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Tiltak
Utdanning og praksis skal vektlegges likt for begge kjønn i
lønnsforhandlinger. Kvinner og menn skal ha samme lønnsmessige
vurderinger. Det skal legges vekt på lik lønn ved nytilsettinger.

C) LEDELSE
Tilstand
Universitetsledelsen (rektor, viserektorer, universitetsdirektør,
assisterende universitetsdirektør) ved UiA består av 3 kvinner og
2 menn. 3 av 7 dekaner er kvinner. 2 av 7 fakultetsdirektører er
kvinner. 11 av 22 instituttledere er kvinner.
Ved to av fakultetene består ledergruppene av henholdsvis 4 menn
og 1 kvinne, og 5 menn og 1 kvinne.
Det er fra 2016 10 administrative ledere (avdelingsdirektører o.l.) i
fellesadministrasjonen. 4 av disse er kvinner.
Mål 3 innen 2020
UiA skal innen 2020 ha minst 40 % av hvert kjønn i alle ledergruppene
på fakultets- og instituttnivå. Halvparten av fakultetene og
instituttene skal ledes av kvinner. Begge kjønn skal utgjøre minst 40 %
av de administrative lederne i fellesadministrasjonen.
Tiltak
1. Før tilsetting i lederstillinger skal det være kvinner og menn i
søkermassen.
1. Kvinnelige instituttledere skal oppfordres aktiv til å søke
dekanskolen.
1. Kvinner, både egne ansatte og eksterne, skal aktivt oppfordres
til å søke lederstillinger.

KJØNNSLIKESTILLING BLANT STUDENTENE
Tilstand
Flere av studiene rekrutterer fortsatt tradisjonelt når det gjelder
kjønn. Lærerutdanningene og helseutdanningene ved UiA domineres
av kvinnelige studenter, men også av kvinner i undervisnings- og
forskerstillinger. For utdanninger i teknologi er situasjonen motsatt.
Mange av ingeniørfagene har de siste årene økt antall kvinnelige
studenter betraktelig.
Mål 4 for 2020
Alle studier skal innen 2020 ha minst 30 % studenter av hvert kjønn.
Tiltak
1. All informasjon om «Studier på Sørlandet» skal ha positiv
omtale av rekruttering for en bedre kjønnsfordeling.
2. Studieveilederne skal være oppmerksom på
kjønnsproblematikken og motivere til utradisjonelle valg.
3. Studier med en kjønnsfordeling der ett kjønn utgjør mindre
enn 25 % av studentene skal gjennomføre særlige tiltak
for studentrekruttering. Det åpnes for bruk av ekstra
opptakspoeng til det underrepresenterte kjønn.
4. Instituttene skal spesielt følge opp studenter av det
underrepresenterte kjønn.

Årsverk totalt og kvinners andel av årsverkene per 1.10.2016.
Fakulteter og institutt, Avdeling for lærerutdanning og fellesadministrasjonen UiA.
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Fakultet/ institutt

årsverk totalt % kvinner totalt årsverk TAP

% kvinner TAP

årsverk UFF % kvinner UFF

Handelshøyskolen

82,5

71,0

66,3

40,8

16,2

33,5

fakultetsadministrasjonen

10,7

79,4

10,7

79,4

-

-

arbeidsliv og innovasjon

17,6

17,1

0,5

0,0

17,1

17,6

rettsvitenskap

10,9

52,3

1,0

100,0

9,9

47,5

strategi og ledelse

21,0

36,2

3,0

33,3

18,0

36,7

økonomi
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

22,4

39,7

1,0

100,0

21,4

36,9

136,7

69,3

20,9

71,3

115,8

69,0

fakultetsadministrasjonen

16,9

70,4

16,9

70,4

-

-

folkehelse, idrett og ernæring

42,7

58,2

1,0

0,0

41,7

59,6

helse- og sykepleievitenskap

57,5

83,1

1,0

100,0

56,5

82,8

psykososial helse

15,7

46,3

1,0

100,0

14,7

42,7

omsorgsforskning Sør

4,0

75,0

1,0

100,0

3,0

66,7

169,5

57,1

21,4

76,6

148,1

54,3

Fakultet for humaniora og pedagogikk
fakultetsadministrasjonen

17,4

88,5

17,4

88,5

-

-

fremmedspråk og oversetting

29,0

61,4

1,0

0,0

28,0

63,6

nordisk og mediefag

33,8

54,7

1,0

0,0

32,8

56,4

pedagogikk

51,6

68,0

1,0

100,0

50,6

67,4

religion, filosofi og historie
Fakultet for kunstfag
fakultetsadministrasjonen

37,8

26,5

1,0

0,0

36,8

27,2

80,8

41,7

22,5

53,7

58,4

37,1

19,7

53,2

18,5

59,9

1,2

0,0

klassisk musikk og musikkpedagogikk

18,2

33,0

1,0

100,0

17,2

29,2

rytmisk musikk

25,2

15,9

2,0

0,0

23,2

17,2

visuelle og sceniske fag
Fakultet for samfunnsvitenskap

17,8

71,3

1,0

0,0

16,8

75,5

92,4

55,1

23,3

79,2

69,1

47,2

fakultetsadministrasjonen

18,8

78,7

18,8

78,7

-

-

global utvikling og samfunnsplanlegging

12,1

41,3

1,0

100,0

11,1

36,0

informasjonssystemer

20,9

24,9

1,0

0,0

19,9

26,1

sosiologi og sosialt arbeid

21,6

82,9

1,5

100,0

20,1

81,6

statsvitenskap og ledelsesfag

19,0

42,1

1,0

100,0

18,0

38,9

Fakultet for teknologi og realfag
fakultetsadministrasjonen

231,6

30,4

56,5

55,0

175,2

23,6

29,5

57,7

28,2

60,3

1,3

0,0

informasjons- og kommunikasjonsteknologi

54,8

17,9

8,3

51,8

46,5

11,8

ingeniørvitenskap

75,8

14,8

12,0

25,0

63,8

12,9

matematiske fag

41,1

45,8

2,0

100,0

39,1

43,0

30,6

44,2

6,0

46,2

24,6

43,7

Avdeling for lærerutdanning

naturvitenskap

22,3

64,1

22,3

64,1

-

-

Fellesadministrasjonen

269,8

55,9

256,6

55,2

13,2

45,5

Samlet UiA

1 085,7

50,2

439,6

59,4

646,1

44,0

TAP: Tekniske og administrative stillinger. UFF: Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger. Dekan og instituttleder defineres som administrativ stilling.
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5.ETNISITET
Tilstand
Handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold skal
bidra til likestilling og likebehandling av alle ansatte og studenter,
uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn og
seksuell legning. Diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller
livssyn er forbudt. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse,
avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på
grunn av etnisitet2.
Inkludering innebærer ikke bare at “utlendinger” skal tilpasse seg
norsk språk og kultur. Et universitet må knyttes til den globale
kunnskapsutviklingen og være åpen overfor og selv påvirkes av den
globale akademiske kulturen.
“Etnisitet” er problematisk som betegnelse for en egenskap ved
mennesker, og “etnisitet” registreres selvsagt ikke verken hos
ansatte eller studenter ved UiA. Statsborgerskap registreres. Men det
er ingen entydig forbindelse mellom etnisitet og statsborgerskap.
Norske statsborgere kan ha “utenlandsk etnisitet”, utenlandske
statsborgere kan være “etnisk norske”.
En kan allikevel si at det er blitt et større etnisk mangfold både i
befolkningen i Norge og blant ansatte og studenter ved UiA de siste
tiårene. For UiA er dette en sterkt ønsket utvikling.
Noen fagmiljøer har en betydelig andel ansatte og studenter av
utenlandsk opprinnelse og med ikke-skandinavisk språkbakgrunn.
Rundt 7 % av de ansatte (ca. 80 av 1.100 årsverk) og 7 % av
studentene (ca. 1.500 av 13.000 studenter) hadde utenlandsk
statsborgerskap i 2016. UiA har en internasjonal arbeidsstokk. I noen
fagmiljøer innebærer det ikke minst språklige utfordringer. UiA stiller
krav om at vitenskapelig ansatte skal kunne kommunisere på norsk
(eller et annet skandinavisk språk) etter to års ansettelse.
Strategiplanen legger til grunn økt internasjonalisering ved UiA.
Studentmassen representerer et stort språklig og kulturelt

mangfold. Noe av undervisningen foregår på engelsk, men det
er mange utfordringer rundt tilrettelegging av undervisningen.
Tospråklige studenter har høyere strykprosent og større frafall enn
gjennomsnittet. Det er bl.a. registrert at en del studenter stryker i
praksis.
UiA har høsten 2015 og våren 2016 gjennomført et prosjekt der
tospråklige sykepleie- og barnehagelærerstudenter har fått tilbud
om en mentor. Mentorene har vært rekruttert blant studentene i
samme utdanning, og fungerer som veiledere i forhold til skriftlige
oppgaver og eksamener, samtalepartnere i forhold til praksis og
annen oppfølging når det gjelder generell informasjon, pensum og
timeplan. Omfanget har vært på 20 timer veiledning for hver student
og 5 timers opplæring av mentor. Prosjektet har vært organisert fra
Ressurssenteret og sykepleie- og lærerutdanningen.
Det foreligger informative evalueringsrapporter fra utprøvingen.
UiA har en omfattende fadderordning for alle nye studenter, og i
tillegg tilbyr Erasmus Student Network (ESN) en buddy-ordning med
ulike sosiale arrangementer gjennom hele året.

Mål 5 innen 2020
UiA skal preges av globalt mindset. Institusjonen skal ha et
internasjonalt og mangfoldig arbeids- og studentmiljø. Alle ansatte
ved UiA, uavhengig av opprinnelse eller bakgrunn, skal ha samme
arbeidsforhold og like utviklingsmuligheter på arbeidsplassen. Det
skal være kultur for en systematisk og god inkludering ved UiA.

Mål 6 innen 2020
Alle studenter med utenlandsk bakgrunn skal ha fullverdig
utbytte av undervisningen og samme mulighet for å gjennomføre
utdanningsløpet som norske studenter. Enkelte studietilbud skal
være spesielt tilrettelagt for fremmedspråklige. Alle som ønsker det
skal gis tilbud om faglig mentor.
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Tiltak
1. UiA skal legge til rette for mangfold i rekrutteringsarbeidet bl.a.
gjennom utlysningstekstene.
2. Informasjon om hjelpe- og støttetiltak må være godt synlig og
tilgjengelig for alle ansatte på både norsk og engelsk.
3. Instituttlederne har ansvar for egne ansatte. De er
oppmerksomme på og kjenner til alle som ikke har norsk
bakgrunn. Hver enkelt utenlandsk ansatt tilbys informasjon
som trengs for å fungere godt i arbeidshverdagen.
4. Ansatte med annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk skal
tilbys gratis språkkurs.
5. Fakultetene har ansvar for at det legges til rette for inkludering
av ansatte som er nye i Norge og ved UiA.
6. Strategiplan og handlingsplaner må være tilgjengelige på
engelsk.
7. Informasjon om hjelpe- og støttetiltak for studenter må være
godt synlig og tilgjengelig for alle på både norsk og engelsk.
8. Instituttledere og studiekoordinatorer skal kjenne
til studentene som har annen etnisitet enn norsk.
Utenlandske studenter skal tilbys informasjon som trengs i
arbeidshverdagen.
9. Instituttledelsen har ansvar for at alle studenter av annen
opprinnelse enn norsk registreres systematisk og at deres evt.
spesielle behov kommer fram og blir tatt tak i.
10. Utenlandske studenter skal tilbys en faglig studentmentor på
inntil 20 timer i løpet av første studieår. Ordningen trappes
gradvis opp i løpet av handlingsplanperioden. Studenter fra
land utenfor Norden skal få tilbud om språkkurs. Disse tiltakene
gjelder ikke utvekslingsstudenter.

Diskrimineringsloven om etnisitet (LOV-2013-06-21-60).

2

12

6. NEDSATT FUNKSJONSEVNE
ANSATTE

STUDENTER

Tilstand
UiA er en stor arbeidsplass med vel 1.300 ansatte.
Aldersspredningen er stor. Det finnes ingen systematisk
registrering av ansatte med nedsatt funksjonsevne. Noen har
synlige fysiske utfordringer. Men størstedelen av de ansatte som
har nedsatt funksjonsevne har funksjonshemminger knyttet til
psykiske problemer, hørselsproblemer, dysleksi eller i noen tilfeller
utfordringer p.g.a. alder. De nye campusene i Kristiansand og
Grimstad har universell utforming og er godt tilrettelagt for ulike
fysiske utfordringer. De mer usynlige utfordringene for enkelte av
arbeidstakerne ved UiA er vanskeligere å møte, og må vurderes
individuelt. Arbeidsgiver har ansvar for oppfølging og tilrettelegging i
henhold til lovverket.

Tilstand
UiA har ikke statistikk når det gjelder studenter med nedsatt
funksjonsevne. Studentene kan ha ulike, og i mange tilfeller lite
synlige funksjonshemminger. Som med ansatte vil det kunne
være nedsatt hørsel, psykisk problemer eller f.eks. dysleksi.
Studenter med lese- og skrivevansker utgjør en vesentlig gruppe
ved UiA.

Mål 7 innen 2020
UiA skal legge til rette arbeidsmiljøet og arbeidsplassen slik at alle
tilsatte med nedsatt funksjonsevne har tilgang til opplæring og
kompetanseutvikling slik at de har mulighet til framgang i arbeid på
lik linje med andre i virksomheten.
Tiltak
1. Nærmeste leder skal passe på at hver enkel arbeidstaker
følges opp med tilrettelegging, slik at jobben kan utføres
tilfredsstillende for begge parter.
2. Det gjennomføres systematisk undersøkelser av
arbeidsmiljøet, bl.a. m.h.t. ansatte med nedsatt funksjonsevne.

UiAs campuser i Kristiansand og Grimstad er begge relativt nye og
meget bra tilrettelagt for personer med fysiske utfordringer. Alle nye
studentboliger har universell utforming.
Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring har kontor ved
begge campuser. Senteret består av et Tilretteleggingskontor for
mennesker med funksjonsnedsettelse (TSF), som er organisert og
finansiert av UiA, studentprest, kontor for studier med støtte fra NAV
(ofte studenter med psykiske problemer), og SiA Helse med egen
leder som er sykepleier og gestaltterapeut. Studentene har også
tilgang til psykolog og psykiatrisk sykepleier. Det er stort press på
ressurssenteret generelt og på TSF spesielt.
Mål 8 innen 2020
UiA skal være en pådriver for tilrettelegging for studenter med
særskilte behov, slik at personer med nedsatt funksjonsevne sikres
muligheter og rettigheter på lik linje med andre studenter.
UiA skal ha god utforming av lokaler, tilrettelagt undervisning og
godt undervisningsmateriell som alle studentene kan benytte seg
av uten større behov for tilpasning.
Tiltak
Det vises til UiAs Handlingsplan for universell utforming og
tilrettelegging 2016-2020. Handlingsplanen ligger som vedlegg.
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7. UØNSKET SEKSUELL OPPMERKSOMHET OG TRAKASSERING
Tilstand
UiA tolererer ikke at studenter eller ansatte blir utsatt for uønsket
seksuell oppmerksomhet eller trakassering.
UiA har ingen oversikt når det gjelder om og eventuelt hvordan
studenter eller ansatte blir utsatt for uønsket seksuell
oppmerksomhet og trakassering. Det finnes heller ikke særlige
oversikter over voldtektsanmeldelser der studenter eller ansatte
er involvert. Taushetsplikten er viktig for alle som profesjonelt
involveres i slike hendinger. Slik må det være. UiA må allikevel
forsøke å få fram informasjon om uønsket seksuell oppmerksomhet
og trakassering ved universitetet og i studentmiljøet.
UiA har lagt ut egen link på Innaskjærs om hvordan ansatte kan
varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, se
www.uia.no/om-uia/si-ifra .
Mål 9 innen 2020
Alle studenter og ansatte på UiA som blir utsatt for uønsket seksuell
eller trakassering sier ifra umiddelbart til en i ledelsen eller til SiA
Helse/bedriftshelsetjenesten.
Tiltak
1. Informasjon om varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig og
kjent for og ansatte. Se www.uia.no/om-uia/si-ifra .
2. Det skal lages en brosjyre, slik at ansatte og studenter har
god informasjon om rettigheter og plikter når man blir gjort
oppmerksom på uønskede hendelser.
3. Ansatte som blir gjort oppmerksom på uønskede hendelser av
eller som vedrører studenter og/eller ansatte, skal raskt melde
fra til ledelsen ved UiA, SiA Helse eller bedriftshelsetjenesten.
4. Dersom en ansatt og en student innleder et forhold skal det gis
beskjed til den ansattes nærmeste leder.
5. Ledelsen ved UiA skal hvert år, i samarbeid med SiA Helse og
bedriftshelsetjenesten, utarbeide oversikt for alle meldte
uønskede hendelser.
6. UiA skal ha klare prosedyrer for hvordan en melding om uønsket
seksuell og/eller trakassering skal saksbehandles.
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8.SEKSUELL ORIENTERING, KJØNNSIDENTITET OG KJØNNSUTTRYKK
Tilstand
Tema om ulik seksuell orientering har fått økt fokus ettersom flere
står fram som lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner (LHBT).
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ble vedtatt i 2013. Loven gjelder på
alle offentlige områder i samfunnet.
UiAs Likestillingskonferanse 2012 var viet LHBT-tema. Det ble gitt
gode tilbakemeldinger på temaene og måten de ble belyst. Se
forøvrig UiAs nettsider om likestillingskonferansen3.
Det er ikke registrert eller meldt om diskriminering av enkeltpersoner
p.g.a. seksuell orientering i denne planperioden på UiA.
Mål 10 innen 2020
Ingen studenter eller ansatte på UiA skal diskrimineres p.g.a.
seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Alle ansatte
og studenter skal kjenne til rettighetene de har knyttet til dette
området, varslingsmulighetene og varslingsrutinene.
Tiltak
1. Seksuell orientering skal jevnlig være tema på
likestillingskonferansen ved UiA.
2. Det skal ligge god informasjon om diskrimineringsloven på nettet.
3. UiAs ledelse skal i løpet av denne styreperioden ha samtaler
med og bli orientert av SiA Helse om problemstillinger rundt
diskriminering p.g.a. seksuell legning, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk.
4. Universitetet skal ved arrangementer bidra til synliggjøring av
problemstillinger knyttet til seksuell legning, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk.
5. Ledelsen ved UiA skal sammen med SiA Helse og
bedriftshelsetjenesten se til at det framskaffes bedre oversikt
over meldte tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet
eller trakassering, og tilfeller av diskriminering p.g.a. seksuell
orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk ved UiA.
http://www.uia.no/om-uia/uia-og-likestilling/tidligere-konferanser
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