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Ordstyrere

Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Olea M. Norset

Vedlagt/Muntlig
på møtet

Tina McDougall

Vedlagt

Linda- Marie Leirpoll

Vedlagt

Eline Ø. Roaldsøy

Vedlagt

Olea M. Norset

Vedlagt

Vedtakssaker
SP-sak 57/20 Mandat landsmøtedelegasjonen 2021
Diskusjonssaker
SP-sak 58/20 Bruk av miljøstasjonene på UiA,
campus Kristiansand
SP-sak 59/20 Politisk dokument for
forskingspolitikk
SP-sak 60/20 UiAs bruk av eksterne lokaler til
undervisning
Orienteringssaker
SP-sak 61/20 Eventuelt

Etter møtet er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 25.11.2020:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/20
SP-sak 00b/20
SP-sak 00c/20
SP-sak 00d/20
SP-sak 56/20
SP-sak 57/20
SP-sak 58/20
SP-sak 59/20
SP-sak 60/20
SP-sak 61/20

Tittel
Anslått tidspunkt
Valg av ordstyrere
16.15-16.20
Opprop
16.20-16.25
Godkjenning av innkalling,
16.25-16.30
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
16.30-16.35
SP-møtet 25.10.20
Siden sist
16.35-16.45
Mandat landsmøtedelegasjonen 16.45-17.15
2021
Bruk av miljøstasjonane på UiA, 17.15-17.55
campus Kristiansand
Politisk dokument for
17.55-18.35
forskingspolitikk
UiAs bruk av eksterne lokaler til 18.35-19.35
undervisning
Eventuelt
19.35-19.45

SP-møtet er berammet til å vare til klokken 19.45. Etter møtet er det satt av 10 minutt til møtekritikk.
Som dere ser er det ikke satt opp pauser, dette med bakgrunn i at møtet foregår digitalt. Vi tar pauser
underveis, ved behov.
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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
28.10.20
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 28.oktober 2020, klokken 16.15

Studentparlamentet:

Susanne Aune Solaas
Katrine Bryggeså Øydna
Misghina Tekle Habtu
Even Swensen
Fanni Sara Istenes
Ingrid Oline Hamlandsø Hellan
Kristine Lehrmann Solvang
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Eline Marie Nilsen
Sumeya Aden
Kristin Paulsen Lindgård
Lars Magnus Halvorsen
Birgitte Johnsen
Kristoffer Svendsen
Kristoffer Robert Spenik
Edvin Rygh Longva
Claire Chan
Sindre Øvergård Næss
Anna Synnøve Røysland
Katherina Breilid

STA-styret:

Olea Magdalene Norset
Linda- Marie Leirpoll
Anders Magnus Berg
Tina McDougall
Eline Øverbø Roaldsøy

Andre:

Greta Hilding, Studiedirektør UiA
Malene Romme Mørch, assisterende Studiedirektør UiA
Linda G. Bø, Eksamensleder UiA

Ordstyrere:

Jakob Mæland
Marie Nørvåg

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Thomas Mømb
Lars Oskar Moldskred
Tobias Lerche Fodstad
Andrè Seljestad Knudsen
Andreas Mosvold Salvesen
Camilla Ulstad Kristiansen
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/20

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Jakob Mæland og Marie Nørvåg
Godkjent

SP-sak 00b/20

Opprop
Det var 20 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/20

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Det ble meldt inn to eventueltsaker fra STA-styret, de omhandlet
supplering av SP og korona-situasjonen
Godkjent med en merknad
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00e/20

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 23.09.20 og ekstraordinær
Valgforsamling 14.10.20
Godkjent

SP-sak 49/20

Siden sist
Olea la først frem siden sist fra STA-styret. Kristoffer la
frem siden sist fra UiA-styret.
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Diskusjonssaker
SP-sak 50/20

UiAs Kvalitetssystem – høring fra UiA
Ordstyrerbenken spurte SP om det var ok at Greta, Malene og Linda
fikk talerett i denne og neste sak. Det var ok for SP.
Studentparlamentet diskuterte saken, og kom med sine forslag og
innspill.

Etter pausen ble det behandlet en permisjonssøknad fra Fanni Sara. Hun
ønsket å gå fra møtet 21.15, det var ok for SP.

SP-sak 51/20

Gjennomføring av eksamen under korona
Studentparlamentet diskuterte saken, og kom med sine forslag og
innspill.

Etter pausen ble det behandlet en permisjonssøknad fra Misghina. Han
ønsket å gå fra møtet 19.00, det var ok for SP.

SP-sak 52/20

Kostand av å endre STAs grafiske profil
Studentparlamentet diskuterte saken, og kom med sine forslag og
innspill.
Det ble foretatt fire prøvevoteringer i saken. Disse var som følger:
Studentparlamentet ønsker at STA-styret skal jobbe videre med endring
av grafisk profil: 15 for og 4 imot
Studentparlamentet ønsker at man skal endre den lille STA-logoen:
17 for og 2 avholdende
Studentparlamentet ønsker at man skal endre den store STA-logoen:
16 for og 3 avholdende
Studentparlamentet ønsker at man skal endre STAs fargeprofil:
15 for og 4 avholdende

SP-sak 53/20

STAs plasser i studentrådene – Grimstad og Kristiansand kommune
Studentparlamentet diskuterte saken, og kom med sine forslag og
innspill.
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Det ble foretatt tre prøvevoteringer i saken. Disse var som følger:
Studentparlamentet ønsker at man skal lyse ut en fast og en vara til
valg: 18 for og 1 avholdende
Studentparlamentet mener at representantene bør være bundet til STAs
poltikk: 13 for, 2 imot og 4 avholdende
Studentparlamentet mener at representantene bør være bundet til STAs
poltikk: 10 for, 4 ønsker opplysningsplikt og 5 var avholdende

Infosaker
SP-sak 54/20

Klaseromsturnè
Anders Magnus informerte Studentparlamentet om saken.

SP-sak 55/20

Eventuelt
Olea informerte Studentparlamentet om to saker på vegne av STAstyret. Disse omhandlet supplering av SP og situasjonen med Korona.
Møtet ble avsluttet klokken 20.45.

Siden sist november
I denne saken får du et innblikk i hva som har skjedd av betydelige hendelser i STA-styrets
arbeid.
Hendelsene som er nevnt under er ikke gjenstand for alt arbeid STA-styret 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:
-

-

Tina har besvart høring om revidering av kvalitetssystemet, med innspill fra SP.
Linda har besvart høring for Lister regionplan.
Styret har besvart «hurtighøringer» fra UiA som går på forskrifter for eksamen i
forbindelse med endring til digital hjemmeeksamen. Olea har vært hovedansvarlig for
disse.
Eline har vært med i arbeidsgruppe på UiA for å svare på felles høring om endring av
opptaksregler til høyere utdanning.

Media
-

-

-

-

Olea har vært på NRK Sørlandets nyhetssending om studenter og ensomhet under
korona og digital hjemmeundervisning/eksamen:
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/202011/DKSL98111120/avspiller
Flere i styret har gjennomført intervju med kommunikasjonsutvalget i STA (KU) for
at KU skal kunne lage artikler om de ulike personene i vervene for å fremme vervene
enda mer.
Olea har vært på NRK Sørlandets nyhetssending om UiAs leieavtale med Kristiansand
Kongressenter/Q42: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyhetersoerlandet/202010/DKSL98103020/avspiller
Olea har vært i Khrono om UiAs leieavtale med Kristiansand Kongressenter/Q42:
https://khrono.no/et-lite-plaster-pa-et-veldig-stort-sar/528064
Olea har vært i FVN om UiAs leieavtale med Kristiansand Kongressenter/Q42:
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aPP3v4/uia-vil-fortsette-aa-leie-kongressentersetter-krav-om-regnbueflagg

Arrangement og konferanser:
-

Tina og Linda har presentert STA på opplæringen av nye studentambassadører på
UiA.
Tina har deltatt på nettsamling om samarbeid mellom lærerstedene og
studentsamskipnadene.
Olea har deltatt på nasjonalt studentpolitisk toppmøte digitalt.
Tina har deltatt på fakultetssamling for studenttillitsvalgte ved Fakultet for helse- og
idrettsvitenskap.
Olea har deltatt på UiAs ledersamling hvor hun holdt en bolk om studenter og korona,
hva man kan lære av det og hva UiA må huske på videre.

-

Olea deltok på møtet med UiA-ledelsen og den administrative ledelsen i Grimstad
kommune. Hun holdte et innlegg om hva som er viktige saker for studentene.

Aktivitet:
-

-

Irene og Olea har arrangert miniseminar/opplæring for nye representanter i SP.
Tina har vært i møte med tilretteleggingskontoret for å fremme STAs poltikk og arbeid
med tilrettelegging i handlingsplanen for 2020/2021.
Olea har gjestet podcast hos «Studentprat», om engasjement og hersketeknikker.
Anders Magnus har deltatt i arbeidsgruppe for UiAs kommunikasjonsplan 2021-2024.
Irene og Linda har holdt opplæring for ny kontrollkomité i STA.
Olea har deltatt på LMUs møte for å holde innlegg om studenter og korona,
læringsmiljø og hva UiA bør jobbe med videre.
Eline har holdt opplæringsseminar for nyvalgte RSU-representanter.
Irene og Olea har vært på møte med UiA og SiA angående renhold på Bluebox.
Olea, Linda og Anders Magnus har deltatt på oppstartsmøte av Studentrådet i
Grimstad.
Eline har holdt opplæring på nye representanter i UiAs Forskningsutvalg.
Linda har jobbet med utforming og bestilling av profileringsartikler for STA, blant
annet gensere til SP.
Olea har vært i møte i referansegruppa for Metochi Studiesenter, som ligger på
Lesbos.
Tina og Linda har deltatt på møter om studiestart 2021.
Anders Magnus har startet arbeidet med STAs kommunikasjonsplan.
Olea har deltatt i møter med PULS- og bibliotekprosjektet ved campus Kristiansand.
Linda har gjennomført møte med International Student Union Agder og STAs
internasjonale utvalg for å se på samarbeidsmuligheter.
Tina og Olea har vært i møter for å fortsette jobben med å utbedre ordningen for
studenttillitsvalgte.
Irene og Olea har hatt brannvernsmøte med SiA angående lokalene på Bluebox.
Eline har deltatt på formøte i arbeidsgruppe om utforming av universitetsbiblioteket.
Irene og Olea har hatt opplæringsmøte med ny valgkomité i STA.
Linda har gjennomført møte med STAs internasjonale utvalg og UiAs internasjonalt
kontor for avklaringer og samarbeid videre.
Anders Magnus har jobbet med prosjekter rettet mot studentvalget 2021.
Olea og Irene har invitert og holdt dialogsmøte mellom SiA-ledelsen, UiA-ledelsen og
studentaktivitetene/linjeforeningene i Grimstad.
Olea, Linda og Anders Magnus har vært på møte med UiA-ledelsen om en
demokratiuke fra UiA sett i lys av Studentvalget 2021, med mål om å øke synligheten
av valget.
Olea har deltatt på møte med NSO om statsbudsjettprioriteringer for 2022.

Annet:
-

Irene og Olea har hatt kriseberedskapsmøter (fremdeles i forbindelse med korona)
Olea har vært i kriseberedskapsmøter med UiA.
Flere i styret avvikler eksamen og praksis for tiden.

SP-sak 57/20
Møtedato: 25.11.20
Saksbehandler: Tina McDougall

Mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til Norsk Studentorganisasjon
(NSO)

Bakgrunn for saken
Studentparlamentet skal vedta mandat for UiAs delegasjon til NSOs landsmøte i 2021.
Representanter til UiAs delegasjon velges i starten av året på et SP-møte, her vil man følge
NSOs reglement for valg av delegater. Før det ønsker man at SP skal vedta mandatet for
delegasjonen. STA-styret ønsker å løfte dette allerede nå, slik at de som stiller til å være en
del av delegasjonen vet hva de stiller til.
Mandatet utdyper hva som forventes av representantene som er del av delegasjonen og som
skal representere studentene ved UiA. Å vedta mandatet til delegasjonene i SP er i henhold til
valgreglementet til STA. Det står i valgreglementet §1.6:
Studentparlamentet vedtar mandatet for landsmøtedelegasjonen. Dette skal vedtas i et
studentparlamentsmøte før delegasjonen velges.
Argumentasjon
Studentparlamentet skal i forkanten av valg av delegater vedta mandatet for UiAs delegasjon
til landsmøtet til NSO. Dette skal vedtas i et studentparlamentsmøte før delegasjonen velges.
Mandatet skal gjenspeile STAs vedtatte politikk, og ikke hver enkelt delegats egne
synspunkter ved voteringer på landsmøtet.
Studentparlamentet kan her diskutere forslagene til vedtak. Spesielt kan man trekke
oppmerksomheten mot antall interne formøter, deltakelse på formøtene og mulig fravær.
STA-styret foreslår at delegasjonen selv konstituerer en leder av delegasjonen.
Delegasjonsleder skal organisere formøter, deltar på nasjonalt formøte og har ansvar for at
det stemmes i tråd med STAs vedtatte politikk. Denne ordningen har vært gjennomført
tidligere år, og man har gode erfaringer fra det.

Formøtene er en viktig arena for saksforberedelse, og for å kartlegge STAs vedtatte politikk i
forhold til sakene på landsmøtet. STA-styret anbefaler at det bør gjennomføres minst fire (4)
interne formøter. Dette er med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år angående hvor mange
formøter det er hensiktsmessig å gjennomføre. I 2020 har det blitt gjennomført 5 formøter, og
dette er et antall som har vært hensiktsmessig for delegasjonen. Landsmøtet i 2021 blir
utvidet med én dag, noe som kan medføre et større saksfremlegg. Dette er en faktor SP kan ta
med i vurderingen når det kommer til antall formøter.
Det har vært sedvane at både faste, og varadelegater deltar på de interne formøtene. Dette er
noe STA-styret fortsatt tilslutter seg. Dette begrunnes i at deltakelsen på formøter sikrer en
forståelse av delegasjonens standpunkter, og gjør at man har et bredere grunnlag for å
representere den brede studentmassen. I tillegg gir det vara mulighet til å få en god forståelse
for sakspapirene i tilfelle noen melder forfall.
STA-styret ser også et behov for å inkludere et punkt angående mulig fravær blant
representantene. Dette er basert på erfaringer fra tidligere delegasjoner hvor representanter
ikke alltid har deltatt på de møtene som er vedtatt. Grunnet dette ønsker STA-styret nå å
inkludere at representantene må ha gyldig grunn dersom man ikke deltar. Det gjør også at
representanter med flere ugyldige fravær i verste fall kan miste møteretten. Ansvaret for dette
ligger da på delegasjonsleder i samråd med STA-styret, dette for at det skal være en
gjennomgående prosess og ingen skal kunne bli «kastet ut» uten grunn.
Sakspapiret og forslagene til vedtak er utarbeidet på bakgrunn av tidligere delegasjoner, da
spesielt med tilbakemeldinger fra delegasjon til landsmøtet 2020.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar følgende mandat for UiAs landsmøtedelegasjon 2021, med de
endringer som måtte komme på møtet:
•

Både faste- og varadelegater plikter seg til å sette seg godt inn i sakene som skal
behandles på landsmøtet.

•

Delegasjonen skal avholde minst fire (4) interne formøter i forkant av landsmøtet.

•

Både faste- og varadelegater forplikter seg til å delta på formøtene. Ved 2 ugyldige
fravær 1kan delegasjonsleder i samråd med STA-styret frata personer plassen.

•

Delegasjonen skal så langt det lar seg gjøre delta på det nasjonale formøtet til
landsmøtet.

•

Delegasjonen konstituerer selv delegasjonsleder. Leder skal være en av de faste
delegatene.

•

Delegasjonens standpunkter skal gjenspeile STAs vedtatte politikk.

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller på forslaget.

Økonomiske konsekvenser
Det er ingen økonomiske konsekvenser.

English Summary
Students for the University of Agder are represented at The National Student Union’s (NSO)
annual meeting. The annual meeting will be in April 2021. The delegation’s mandate needs to
be decided by the Student Parliament.
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Gyldig og ugyldig fravær vises til Studentparlamentets fraværssystem

SP-sak 58/20
Møtedato 25.11.20
Saksbehandlar Linda- Marie Leirpoll

Bruk av miljøstasjonane i Kristiansand
Bakgrunn for saka
Universitetet i Agder har hausten 2020 fått 80 nye miljøstasjonar stasjonert ut på UiA,
campus Kristiansand. Det vidare arbeidet består av å bevisstgjera både studentar og ansatte på
å kjeldesortere riktig. I den forbindelse ynskjer STA-styret å høyre Studentparlamentet
(SP) sine tankar om korleis vi best kan nå ut til studentane, samt motivere dei til å ta i
bruk dei nye miljøstasjonane.
Argumentasjon
Berekrafts- og miljøpolitisk utval (BMPU) i STA har i samarbeid med UiA
gjennom hausten 2019 og våren 2020 jobba med å få på
plass miljøstasjonar på UiA. Hausten 2020 kunne ein endeleg glede seg over 80
nye miljøstasjonar rundt om på campus Kristiansand, noko Grimstad allereie har hatt i ti
år. Desse miljøstasjonane inneheld både matavfall, restavfall, plastikk, El-avfall, glas/metall
og papp. Alle dei tidlegare bossdunkane er blitt fjerna, og studentar og ansatte har
kun miljøstasjonane å stilla seg til.
Allereie kort tid etter at miljøstasjonane var på plass, fekk vi
tilbakemelding frå reinhaldspersonellet. Det var dårleg kjeldesortering, og
heile hensikta med miljøstasjonane var vekke. Dette har ført til at medlemmar frå BMPU,
ansatte frå drift og kommunikasjon på UiA, har hatt månadlege møter for å følge opp dette.
På desse møta har det blitt diskutert tiltak og strategiar for å nå ut til studentar og ansatte. Vårt
fyrste tiltak er å lage ei oversikt over kvar den mest brukte emballasjen skal kastast. Vi skal
montere plakatar med oversikt over kvar dei ulike produkta skal sorterast, og vi håpar i
tillegg å få desse same plakatane på skjermane rundt om på campus.
Vi prøver å finne ei god løysing på korleis vi kan få folk til å kjeldesortere. Er det på grunn av
latskap? Treng vi ei haldningsendring? Uvisse rundt kvar det ulike bosset skal kastast? Vi i
STA-styret ynskjer at SP kan komme med forslag til gode løysingar på korleis vi kan
få studentane til å kjeldesortere riktig.

Styret ynskjer at SP diskuterer fyljande punkt:
•

Kva må til for å få studentar til å kjeldesortere?

•

Kvifor velje ein å ikkje kjeldesortere?

•

Korleis kan ein best mogeleg nå ut med informasjon om kvar det ulike bosset
skal kastast?

Økonomiske konsekvensar
Det er ingen økonomiske konsekvensar.

English Summary
The STA-board wants the Student Parliament to discuss how we can motivate
and teach students to recycle their rubbish.

SP-sak 59/20
Møtedato 25.11.20
Saksbehandler Eline Øverbø Roaldsøy

Diskusjonssak om STA skal opprette eit eige politisk dokument for
forskingspolitikk
Bakgrunn for saken
I handlingsplanen for Studentorganisasjonen vedteke av Studentparlamentet 2019/2020 står
det at «STA skal arbeide for å utvikle egen politikk på forskingsfeltet.» Dette arbeidet er
fagpolitisk ansvarleg i STA, samt Fag- og forskingspolitisk utval, i gang med. Denne
diskusjonssaka er eit ledd i arbeidet med dette handlingsplanspunktet.
Argumentasjon
STA-styret ønsker at Studentparlamentet skal komma med innspel til korleis dei ønsker at
STA sin politikk på forskingsfeltet skal bli utforma. Frå før har STA eit politisk dokument for
utdanningskvalitet. I dette dokumentet står allereie ein del av meiningane til STA når det
gjeld forsking. Elles står det om forskingspolitikk i fleire av dei andre politiske dokumenta òg.
Det er fleire måtar forskingspolitikken til STA kan bli utforma på. Av desse er det to som er
spesielt aktuelle. Politikk for forsking kan bli skrive inn som eit underpunkt i Politisk
dokument for utdanningskvalitet. Her står allereie det STA meiner om forsking, og vil vera
ein logisk stad å tilføya ei utdyping av studentane sine meiningar om forsking. Ei utfordring
med dette er at dokument for utdanningskvalitet allereie er det lengste dokumentet. Det er 20
sider langt, og det inkluderer eit breitt utval av politiske meiningar.
Eit anna alternativ for utforming av forskingspolitikk vil vera å oppretta eit nytt politisk
dokument. Her vil STA kunne samla alle politiske meiningar knytta til forsking på ein stad.
Dette vil føre til at STA har sju politiske dokument, og at Fagpolitisk ansvarleg i STA-styret
vil få eit ekstra dokument i sitt ansvarsområde.
STA-styret ønsker at SP skal diskutera dei følgande alternativa, og komma med konkrete
innspel på kva dei tenkjer at er den beste måten å gjera det på:
-

STA kan ha forskingspolitikk i politisk dokument for utdanningskvalitet.
STA kan ha eit eige politisk dokument for forsking.
Andre?

STA-styret ønsker òg at Studentparlamentet skal tenke på om deler av det som i dag er
Politisk dokument for utdanningskvalitet kan bli flytta ut av dette dokumentet, og inn i eit nytt
politisk dokument for forsking. Som nemnt er Politisk dokument for utdanningskvalitet veldig
stort. Ved ei utskiljing av punkt som kan vera i eit anna dokument vil dokumentet ha høgare
sannsynligheit for å bli bruka effektivt.

Økonomiske konsekvensar
Denne saka har ingen økonomiske konsekvensar for STA

Vedlegg
Politisk dokument for utdanningskvalitet
English Summary
The Student Parliament is asked to discuss how they want STAs policies on research to be in
their official documents. Should there be a separate political document for research, in
addition to the six STA already has?

SP-sak 60/20
Møtedato 25.11.20
Saksbehandler Olea Norset

Informasjon og diskusjon om UiAs bruk av eksterne lokaler til undervisning
Bakgrunn for saken
I januar 2020 vedtok et enstemmig studentparlament en resolusjon som konkluderte med
følgende punkter:
•
•
•

UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner til
obligatorisk undervisning, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.
UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner,
hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.
UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en
religion eller et bestemt livssyn.

Dette er en resolusjon som har skapt mye debatt og engasjement blant studenter lokalt, andre
steder i landet, blant ansatte på UiA og lokalt blant øvrige innbyggere i Kristiansand.

Faktaboks om Q42 (info hentet fra FVN november 20191):
Sto ferdig til en kostnad på 600 millioner kroner høsten 2016.
I 3. til 6. etasje er det 68 boliger med trivselssenter i andre etasje. De 20.000 kvadratmeterne
inneholder også restaurant og kaffebar på gateplan, 11 hotellrom, mediesenter og kontorer.
Under bakken blir det parkering, i bakgården ett mål terrasse/park over menighetssalen.
Menigheten Filadelfia eier 100 prosent av kongress- og serveringsarealene i Q42. Videre eier
menigheten 45 prosent av næringsarealene, mens BRG og HSH har henholdsvis 45 og 10
prosent av disse.

30.oktober 2020 kom UiA med informasjon om at de kommer til å leie Kristiansand
Kongressenter i bygget Q42 for undervisning våren 2021. Dette på bakgrunn av at man ønsker å
gi fysisk undervisning til tross for korona og at dette gjøres ved å leie eksterne lokaler for å få
nok areal for undervisning.
Ledelsen på UiA er godt kjent med resolusjonen til SP, men viser samtidig til anbudsregler som
de er pliktig til å følge per lov. Dette går ut på at aktøren som vinner anbudet (i dette tilfellet er
Kristiansand Kongressenter/Q42 en av disse vinnerne) blir aktøren som UiA leier av.
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https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/pLxwqw/legger-ned-serveringen-i-q42-ni-ansatte-mister-jobben

Til møtet kommer ledelsen ved UiA for å informere om saken og deres vurderinger. Her vil SP få
anledning til å stille spørsmål direkte til ledelsen.
Styret legger opp til diskusjonssak der SP også får mulighet til å komme med innspill til hvordan
denne problemstillingen bør håndteres fra UiAs side, både for våren 2021 og generelt for
fremtiden.

Argumentasjon
STA-styret har siden saken ble tatt opp blant studentene høsten 2019 fulgt den aktivt opp. Dette
både i møter med studenter, ledelsen på UiA og møte med menigheten Filadelfia. I tillegg har
også SP hatt en sentral og avgjørende stemme i saken.
Styret har vært i kontinuerlig kontakt med UiA angående dette og styret opplever at den tydelige
resolusjonen fra SP har blitt tatt på alvor hos UiAs ledelse. Samtidig har korona gitt UiA flere
begrensninger når det kommer til fysisk undervisning. Dette har ført til at UiA har sett på andre
muligheter for undervisning. Løsninger har da vært digital undervisning og fysisk undervisning
hvor UiA i tillegg leier eksterne lokaler.
For både høsten 2020 og våren 2021 la UiA leie av lokaler ut på anbud. For høsten 2020 var det
andre typer kriterier enn hva som ble lagt til grunn for våren 2021. Når tjenester og lignende blir
lagt ut på anbud medfører det en rekke regler som UiA som institusjon må følge når de velger
hvilken aktør de skal benytte seg av.
Når UiA nå skal leie Q42 til undervisning for våren 2021 har de fått hengt opp bannere med
regnbuefargene på som symboliserer mangfold. Dette har de gjort for å vise at alle UiAs
studenter er velkomne til sin undervisning, også i Q42. Utover dette er det enda ikke bestemt
hvilken type undervisning som skal finne sted der, eller om det for eksempel kan streames
derifra.
Man kan lese mer om UiA og STAs uttalelser i saken i vedlegget og linkene i dette sakspapiret.

Styret ønsker at SP diskuterer følgende punkt:
•
•

Hva er den beste løsningen når det kommer til å leie eksterne lokaler til undervisning?
Hva bør UiA spesifikt gjøre for studentene i vår når lokalene i Q42 uansett skal leies?

Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for STA.

Vedlegg
Vedlegg 1: SPs vedtatte resolusjon fra januar 2020
Linker til mer info fra den aktuelle saken fra 30.oktober:
UiAs pressemelding om saken: https://www.uia.no/nyheter/uia-fortsetter-med-byundervisningvaaren-2021
STAs pressemelding om saken: https://stastudent.no/2020/10/30/pressemelding-frastudentorganisasjonen-i-agder-sta-et-gjennomslag-med-bismak-for-uia-studentene/

English Summary
The Student Parliament voted on a resolution in January 2020. The resolution described a
situation where students at UiA had to have their lectures in a building called Q42 in
Kristiansand. The building is owned by a religious congregation. The congregation is against
LGBT rights. This could also be hard for students who, for various reasons, has left the
church/congregation etc. The leaders at the university is very aware of the resolution by the
Student Parliament, and it has been a big part of the debate on UiA-level as well. Either way, the
university are now renting Q42 for lectures for the spring 2021. We are now inviting the
leadership at UiA to ask questions about the decision and give in-put to them about how the
Student Parliament wants UiA to handle the situation for the spring 2021, and in general.

Et religiøst- og livssynsnøytralt undervisningslokale

Universitetet i Agder (UiA) er opptatt av å ha et mangfoldig universitetsfellesskap, og har de siste
årene jobbet aktivt med inkludering. I takt med et mål om et mangfoldig universitet har også
studentmassen blitt større; behovet for flere og større lokaler har dermed økt. Dette er lokaler UiA selv
ikke besitter, noe som har ført til behovet for å leie eksternt.
Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener det er positivt at UiA leier lokaler hos aktører i
vertskapsbyene, da man kobler seg tettere sammen med byen og skaper en aktiv studentby. STA har
derimot erfart at det oppleves problematisk for studenter når UiA benytter seg av lokaler som eies av
religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner, fordi ikke alle studenter da føler seg velkommen. Dette
blir spesielt problematisk ved obligatorisk undervisning. Alle studenter ved UiA skal føle seg
velkommen til sin undervisning. I de tilfellene dette ikke skjer vil det kunne føre til et dårligere
læringsmiljø på UiA.
Det er derfor viktig at undervisningen skjer i lokaler uten religiøse symboler eller andre symboler
tilknyttet et livssyn. Dette gjelder i de tilfellene hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte.
Lokalene skal ikke diskriminere det levesettet studenten har.
Studentorganisasjonen i Agder mener også at det er et prinsipielt spørsmål når det kommer til det
økonomiske perspektivet. UiA må være bevisst på hva deres økonomiske investeringer støtter. STA
mener at UiA, som en offentlig institusjon, ikke skal finansiere religiøse- eller livssynsbestemte
organisasjoner. Det er derfor ikke tilfredsstillende at kun selve lokalet er livssynsnøytralt og ikke har
religiøse symboler, så lenge organisasjonen(e) som eier lokalet er religiøst eller livssynsbestemt.
Studentorganisasjonen i Agder (STA) mener at:
•

UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner til
obligatorisk undervisning, hvor det ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.

•

UiA skal ikke leie lokaler som eies av religiøse eller livssynsbestemte organisasjoner, hvor det
ikke er en betingelse for læringsutbytte til studentene.

•

UiA må sikre at økonomiske midler de legger igjen hos organisasjoner ikke finansierer en
religion eller et bestemt livssyn.

Vedtatt av Studentparlamentet 22.01.20

