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SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
22.09.21
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:
Studentparlamentet:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 22.09 2021, klokken 16.15
Margrethe B. Riddervold
William T. Svendsen
Reidun Johannesen
Kevin Harveland
Fanni Sara Istenes (permisjon fra 17.35)
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Kristine Lehrmann Solvang
Eline Marie Nilsen
Maiken Køien Andersen
Trude W. Jernæs
Tone Karoline Solberg
Lars Magnus Halvorsen
Amanda Løvstad
Inger Elise Tysvær
Claire Chan
Anette Wold Johansen
Renata Pareglio
Kristine Grude
Benjamin Røyland
Lone Eide Knutsen

STA-styret:

Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Kristoffer Robert Spenik
Andrea Oshaug Fostervold
Marie Nørvåg
Katrine Bryggeså Øydna

Andre:

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité
Olea M, Norset, UiA-styret
Kristoffer Svendsen, UiA-styret
Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)
Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Emile Gudelis, vararepresentant fra fakultet for samfunnsvitenskap
Biofactum

Ordstyrere:

Jakob Mæland
Sindre Ø. Næss

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Heidi Lovise Rognhaugen
Tone Pedersen
Silje W. Hernæs
Lisa K. Fredsvik
Kristin Solberg Berglund
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/21

Konstituering
Studentparlamentet 2021/2022 ble konstituert.

SP-sak 00b/21

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Jakob Mæland og Sindre Ø. Næss
Godkjent

SP-sak 00c/21

Opprop
Det var 19 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00d/21

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

SP-sak 00e/21

Godkjenning av protokoll fra Valgforsamling 19.05.21,
SP-møte 26.05.21 og Ekstraordinær valgforsamling 24.08.21
Godkjent

SP-sak 46/21

Siden sist
Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret. Olea og
Kristoffer la frem siden sist fra Universitetstyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 47/21

Medlemssøknad i STA, Biofactum
Forslag til vedtak
Biofactum er medlem av Studentorganisasjonen i Agder fra
22.september 2021, med de rettigheter og plikter det innebærer.
Enstemmig vedtatt

SP-sak 48 /21

Forretningsorden for Studentparlamentet
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar forslag til forretningsorden, med de
endringer som måtte forekomme på møtet.
Vedtatt mot en avholdende stemme

SP-sak 49/21

Møtedatoar Studentparlamentet 2021/2022

Forslag nr. 1

SP-Sak 49/21

Linjenummer

Forslagstype
Endringsforslag
Fanni Sara Istenes

Kapittel:

Side:

Forslagsstiller
Forslag
Foreslår å endre det til onsdagen, 18.nov. til 17.nov.
Vedtak

Falt med 2 stemmer
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtek den føreslåtte møteplanen for
Studentparlamentet sin verkeperiode 2021/2022, med dei
endringane så måtte førekomma på møtet.
Tidspunkt for møtet er onsdag klokka 16.15, med unntak av
valforsamlinga 19.mai. Den starte 14.15 og er på ein torsdag.
Studentparlamentets møte 18.november er på ein torsdag klokka
16.15.
20.oktober – Grimstad
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18.november – Kristiansand
26.januar – Grimstad
23.februar – Kristiansand
23.mars – Grimstad
27.april – Grimstad
19.mai – Valforsamling – Kristiansand
25.mai – Kristiansand
Enstemmig vedtatt

SP-sak 50/21

STAs budsjett for drift 2022
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar budsjettet for 2022, med de endringer
som måtte forekomme på møtet.
Enstemmig vedtatt

Det ble behandlet en permisjonssøknad fra Fanni Sara, som søkte
permisjon umiddelbart. Det var ok for SP.

Diskujonssaker
SP-sak 51/21

Diskusjonssak om fusk ved UiA
Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.

SP-sak 52/21

Læringsmiljøteam
Studentparlamentet fikk mulighet til å diskutere saken.

Infosaker
SP-sak 53/21

Eventuelt
VT-leder Michelle informerte om aktiv student. Informasjon om dette
finner man på forsiden til sia.no.
Renate hadde et spørsmål om rekkefølgen på sakene på sakslisten.

Møtet ble avsluttet klokken 20.35.

Kristoffer Svendsen og Olea M. Norset

Siden sist v/ UiA-styrets studentrepresentanter
Oktober 2021 – møte i UiA-styret 13.oktober, møte i SP 20.oktober
__________________________________________________________________________________
I Studentparlamentsmøtene (SP) har universitetsstyrerepresentantene valgt av studentene (valgt av
SP) mulighet til å presentere for SP hva de har gjort siden sist parlamentsmøte. Alle deltakere i SPmøtet med talerett har mulighet til å stille spørsmål etter fremlegget i møtet.
Mer om UiA-styret finnes her: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret

___________________________________________________________________________
Utsending av sakspapirer til SP for oktobermøtet skjedde samme tidspunkt som UiAstyremøtet ble avholdt. Orientering om sakenes utfall vil derfor skje muntlig på SP-møtet i
oktober.
Likevel har SP mulighet til å se på sakene som skal behandles da sakspapirene er offentlige
og ligger på UiAs nettsider (se link nederst i dette skrivet).

Kort om noen av sakene som skal opp
Saker som skal opp til behandling er blant annet strategiske satsninger man ønsker penger til
fra Kunnskapsdepartementet for 2023. Her foreslås blant annet studieplasser til psykologi og
e-sport, med mer. Styret skal også orienteres om statsbudsjettet 2022 og hva budsjettet vil ha å
si for UiA. Plan 22 som er UiAs årsplan for 2022 skal også diskuteres. Her står mye om hva
UiA ønsker å gjøre innen alle områder, slik som læringsmiljø, utveksling, undervisnings- og
vurderingsformer osv. Forslag om etablering av langtidsbudsjett for UiA, og ikke bare et årtil-år-budsjett, skal opp. Endring av antall studieplasser på ulike studier for 2022/2023 (opptak
for 2022/2023; ikke etablerte plasser) er også på agendaen og foreslås, i sakspapirene kan du
se om dette gjelder for ditt studieprogram/fakultet.

Saksliste og sakspapir for UiA-styrets møte 13.oktober finner du er: UiAs råd og utvalg Møter - Universitetsstyret (13.10.2021) (opengov.cloudapp.net)

SP-sak 56/21
Møtedato 20.10.21
Saksbehandler: Andrea Oshaug Fostervold

Diskusjonssak om handlingsplan for internasjonalisering
Bakgrunn for saken
Universitetet i Agder (UiA) utvikler nå en handlingsplan for internasjonalisering. Dette arbeidet
har som mål å følge opp UiAs strategi med tiltak som bidrar til å øke internasjonalisering av
forskning og utdanning, og sikre en god kobling mellom disse. Det er etablert en arbeidsgruppe
med representasjon fra alle fakultetene som ledes av rektor Sunniva Whittaker. Tirsdag 2.
november skal det legges frem en skisse av handlingsplanen som grunnlag for diskusjon i
arbeidsutvalget, og STA-styret ønsker dermed at Studentparlamentet skal diskutere hva
studentene mener burde være med i denne handlingsplanen.
Både eksterne og interne samarbeidspartnere har vært med på arbeidsseminarer og vært invitert
til å dele erfaringer og tanker knyttet opp mot internasjonalisering. Det siste arbeidsseminaret
hadde representanter fra arbeidsutvalget, Internasjonalt kontor og studenter fra STA og diverse
linjeforeninger hvor temaet for arbeidsseminaret var studentmobilitet.
Argumentasjon
Noen felles mål for STA og UiA er å øke prosentandelen som reiser på utveksling, ha et
inkluderende miljø og bedre språkferdighetene.
Både STA og UiA har et langsiktig mål på 50 % utveksling. Per i dag ligger vi langt under dette
målet. Statistikken for utreisende studenter (tre måneder eller mer) fra 2015-2019 viser følgende:
2015: 12% (242 studenter)
2016: 13% (272 studenter)
2017: 14% (322 studenter)
2018: 15% (372 studenter)
2019: (451 studenter)
Koronapandemien har naturligvis satt sitt spor på utvekslingstrenden, og selv om våren 2020
begynte som normalt, reiste mange hjem og fullførte digitalt. På høsten ble alt kansellert.
Høstsemesteret 2021 har 202 utreisende (og 262 innreisende).
STA-styret minner SP på at det allerede er vedtatt en del poltikk rundt internasjonalisering (se
https://stastudent.no/dokumenter/ for politisk dokument for internasjonalisering). Denne
diskusjonen er da ikke for å vedta ny politikk, men en diskusjon rundt ulike spørsmål vi ønsker
studentperspektivet på, eventuelle prioriteringer i den eksisterende politikken, og detaljer rundt
relevante «temaer» UiA nå tar opp for handlingsplanen.
STA-styret ønsker at Studentparlamentet skal diskutere tre hovedspørsmål med følgende
underpunkter:

Hvordan kan UiA tilrettelegge for at flere reiser på utveksling?
• På STAs handlingsplan står det at STA skal arbeide for å opprette en helhetlig ordning for
studentambassadører på UiA. Hvilke oppgaver kan disse ambassadørene gjøre for å få
flere til å reise på utveksling?
• Hvilke andre slike ordninger/tiltak kan brukes til å oppfordre til utveksling?
STA har politikk på at UiA skal opprette begynnerkurs i de største fremmedspråkene for å senke
terskelen på utveksling til ikke-engelskspråklige land. Hvilke format skal disse ha (kurs eller
studiepoenggivende emner, og hvor lang periode skal kursene strekke seg over, etc.)?
• Er målet å gi grunnleggende språkkunnskaper til å fungere i samfunnet, eller å kunne ta
emner på lokalt språk ved utveksling?
Hvordan kan vi bedre inkludere internasjonale studenter, både utvekslingsstudenter og
gradsstudenter, i studiemiljøet (både faglig og sosialt)?
• Hvordan inkludere de i studiestart (slik at de blir kjent med de norske i klassen sin) og
hvordan inkludere de som kommer på vårsemesteret?
• Hvordan skal man sørge for at internasjonale studenter kan engasjere seg i
studentaktiviteter og studentpolitikk?
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Vedlegg
UiAs strategi 2021-2024.
English Summary
The University of Agder is developing an action plan for internationalization with a goal to
follow up on and secure UiA’s strategy for 2021-2024. The STA-board wants the Student
Parliament to discuss what students think this action plan should include.

Strategi 2021-2024

Visjon: Samskaping for fremtidens kunnskap
Verdier: Åpenhet. Tillit. Faglighet. Respekt.

Vår akademiske kultur

Samfunnsoppdraget - slik jobber vi

Akademisk frihet. Vi har kultur for vitenskapelig kvalitet, kreativitet,
dristighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon. Vi står opp for
universitetenes og akademikeres uavhengighet.

Samskaping av kunnskap skjer når studenter, ansatte og arbeids- og
samfunnsliv gjensidig utfordrer hverandre. Vi skaper og tilgjengeliggjør kunnskap
og bidrar til nyskaping gjennom tett samarbeid og kritisk refleksjon for fremtidens
samfunn. Samskapingen skjer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bærekraft. Vi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål gjennom relevant,
tverrfaglig og inkluderende forskning, utdanning og innovasjon.
Vi er åpne mot verden og viser solidaritet.
Mangfold. Vårt kunnskapsfelleskap kjennetegnes av likeverd og
inkludering.

Utdanning

Forskning og
kunstnerisk
utviklingsarbeid

Samfunnskontakt
og nyskaping

Tverrfaglige satsingsområder
Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever
nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Teknologi og
samfunnsendringer

Det grønne skiftet

Demokrati og
medborgerskap

Helse og levekår

Læring og
dannelse

Kunst i samfunn

Utdanning

Forskning og kunstnerisk Samfunnskontakt
utviklingsarbeid
og nyskaping

Arbeids- og
læringsmiljø

Hovedmål: Våre studenter er aktive
deltakere i kunnskapsfellesskapet
med forskere, samfunns- og
arbeidsliv.

Hovedmål: Vår forskning og vårt
kunstneriske utviklingsarbeid
er fremragende, kritisk,
nyskapende og samfunnsrelevant.

Hovedmål: Vi er en anerkjent
samarbeidspartner med synlighet
og relevans regionalt, nasjonalt og
internasjonalt.

Hovedmål: Vi har et attraktivt,
inkluderende og dynamisk
arbeids- og læringsmiljø.

UiA skal utdanne og danne kandidater
som er godt forberedt til fremtidens
samfunn og arbeidsliv. Våre kandidater
skal kunne tilegne seg og bruke ny
kunnskap på nye måter hele livet. Alle
som studerer ved UiA skal gis gode
forutsetninger for å bli engasjerte globale
medborgere. De har evne til kritisk
tenking, analytiske ferdigheter og etisk
refleksjon.

UiA utfører forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid på høyt internasjonalt
nivå. UiA utvikler ny kunnskap, utfordrer
etablerte kunnskapsforståelser og
bidrar med løsninger på tverrfaglige
samfunnsutfordringer. UiA formidler
kunnskap fra sin faglige virksomhet, både
gjennom undervisningen og ved å delta
og bidra med forskningsbasert kunnskap
og kunstneriske uttrykk i den offentlige
debatten.

UiA utfordrer og samarbeider tett med
arbeids- og samfunnsliv for å bidra
til kunnskapsutvikling, bærekraftig
verdiskaping og omstilling i samfunnet.
UiA tar en tydelig rolle som tilrettelegger
og bidragsyter for økt entreprenørskap og
innovasjon.
UiA er en aktiv samarbeidspartner med
arbeidslivet for å sikre at våre studenter
er attraktive og rustet for fremtidens
arbeidsliv.

UiA er et fremtidsrettet universitet i vekst
og utvikling. Vi evner å omstille oss i
takt med nye rammevilkår, omveltende
samfunnshendelser, nye teknologier og
et arbeidsmarked i rask forandring. Vårt
arbeids- og læringsmiljø er attraktivt.
Vi tiltrekker oss gode studenter og
rekrutterer og beholder dyktige ansatte.


UiAs strategiske satsinger for
utdanning:

 iAs strategiske satsinger for forskning
U
og kunstnerisk utviklingsarbeid:

UiAs strategiske satsinger for
samfunnskontakt og nyskaping:

UiAs strategiske satsinger for
institusjonell bærekraft:

• Vektlegge bærekraftskompetanse,
generiske ferdigheter, tverrfaglighet
og globale utfordringer i
studieprogrammene.

• Utvikle rom for forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid, og styrke kultur for
kvalitet.

• Utvikle og delta på strategiske arenaer
for samskaping.

• Sikre gode rammevilkår for læring,
forskning og kunstnerisk utvikling, og
innovasjon.

• Sikre at våre studieprogram har
høy grad av variert studentaktiv og
praksisorientert læring.
• Utvikle nyskapende undervisnings- og
vurderingsformer som bidrar til god
læring.
• Øke internasjonalisering hjemme og
ute.
• Utvikle relevante tilbud for læring hele
livet.

• Øke deltakelsen på høyt anerkjente
nasjonale og internasjonale
forskningsarenaer gjennom
aktiv forsknings-formidling og
tilstedeværelse i det akademiske
ordskiftet.
• Skape et kunnskapsgrunnlag for
bærekraftig samfunnsutvikling
og verdiskaping sammen med
regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
• Etablere flere FoU-prosjekter i aktiv
samskaping med næringsliv, offentlig
virksomhet og det sivile samfunn.
• Øke studenters deltakelse i forskning
og kunstnerisk utviklingsarbeid.
• Økt formidling og deling av
forskingsbasert kunnskap som
deltakere og premissgivere i det
offentlige ordskiftet regionalt, nasjonalt
og internasjonalt.
• Styrke ph.d.-programmene.

• Etablere og styrke strategiske
partnerskap på felles satsingsområder.
• Styrke etter- og videreutdanningstilbud
i dialog med arbeids- og samfunnslivet.
• Videreutvikle kultur, kompetanse og
arenaer for nyskaping, entreprenørskap
og kommersialisering av forskning
og kunstnerisk utviklingsarbeid
blant studenter, ansatte og eksterne
samarbeidspartnere.
• Styrke universitetets alumnivirksomhet.
• Bidra aktivt til kunnskapsbasert
offentlig debatt.

• Sikre en god og bærekraftig
ressursstyring som gir rom for fornyelse
og strategiske satsinger.
• Ha en ambisiøs rekrutteringspolitikk for
studenter og ansatte.
• Sikre en god inkludering av
internasjonale ansatte og studenter.
• Videreutvikle fremtidsrettede campuser.
• Videreutvikle Kristiansand og Grimstad
som universitetsbyer i samarbeid med
vertskommunene og regionen.
• Videreføre det gode partnerskapet med
studentenes og de ansattes tillitsvalgte.
• Omstille egen virksomhet slik at
klimagassutslipp og det økologiske
fotavtrykket reduseres.
• Vektlegge kontinuerlig kvalitetsarbeid i
alle deler av virksomheten.

SP-sak: 57/21
Møtedato: 20.10.21
Saksbehandler: Marie Nørvåg

Diskusjonssak om retningslinjer for personvern i studentprosjekter
Bakgrunn for saken
STA-styret har mottatt en høring fra UiAs forsknings- og innovasjonsavdeling om nye
rettingslinjer for personvern i studentprosjekter. Det er nytt at det skal eksistere retningslinjer
som skiller mellom studentprosjekter og forskning, i tillegg til at de generelle retningslinjene for
personvern får en omfattende oppdatering. Disse nye retningslinjene kommer på grunn av
endringer rundt personvern i samfunnet og lovverket, samt oppdagelsen at det per i dag er store
avvik og svakheter med dagens retningslinjer. Avvik og svakheter ved dagens retningslinjer er
blant annet mangelfull informasjon rundt programvare for databehandling, datalagring og
internkontroll. I tillegg så er de nye retningslinjene basert på prinsipp fra lov om personvern som
stiller krav til å ikke innhente mer personopplysninger enn nødvendig for å realisere målet.
UiA identifiserer trygg lagring av data som del av avvikene og svakhetene i dag. For eksempel
skal data som inneholder personopplysninger lagres på UiA-PC uten tilgang på nett som skal
lånes fra biblioteket. Det er det svært få som gjør i dag, og UiA har ikke nok låne-PC dersom
«alle» begynner å gjøre dette. Andre utfordringer for UiA er kost av ekstern lagring av data (hos
blant annet NSD). Per i dag anslår UiA at det koster ca. 2 740 kr per prosjekt med persondata
som lagres. I 2020 så UiA en kost på datalagring på nesten 1 500 000 kr.
Nye retningslinjer vil påvirke mulighetene og rammene for datainnsamling i studentprosjekter,
som for eksempel bachelor- eller masteroppgaver. Derfor har UiA bedt om en bred
studenttilbakemelding på nye retningslinjer, og ønsker tilbakemelding på hvilke studier som blir
påvirket av disse oppdateringene.
Til orientering så er en kopi av høringen i sin helhet lagt til i e-posten fra
organisasjonskonsulenten, denne er ikke formelt del av sakspapirene og er kun for de som er
spesielt interesserte i å lese. I tillegg kommer STA-styret til å sende ut en internhøring til
linjeforeningene og studentaktivitetene for å nå målet om bred studenttilbakemelding.
Argumentasjon
Høringen fra UiA tar for seg mange detaljer og påvirker mer enn bare studenter. STA-styret anser
begrensning i mulighet for innhenting av visse typer data til ulike studienivå å være det som
påvirker studentene mest. Under kan dere se en tabell som viser UiA sitt forslag til begrensning.
Se vedlagt Begrepsavklaring for definisjon av ulike «fargene» av data.
Data / Studie
Årsstudie,
enkeltemne,
etter- og

Grønn data

Gul data

Rød data

Svart data

✔

Emneansvarlig
kan avtale

❌

❌

videreutdanning

Bacheloroppgave

Masteroppgave

✔

✔

unntak ved
nødvendighet
Emneansvarlig
melder felles
innen felles
tematikk1
✔

❌

❌

Ved godkjent
datahåndteringsplan
med NSD2

❌

Med disse foreslåtte endringene har UiA også lagt til en «holdningsendring» rundt å se på
alternativer til innhenting av persondata. Eksempler på det er som følger:
- Innhenting av grønn data (anonym data) ved for eksempel digital spørreundersøkelse uten
personidentifiserende spørsmål og lagring av IP-adresser og intervju, og observasjon med
kun notater (ikke opptak).
- Gjøre gul data mer anonym. For eksempel istedenfor «informant er kvinne, 21 fra
Kristiansand» kan man «informant er kvinne, 20-25 fra Agder/Sør-Norge».
- Bruke eksisterende datasett. Det finnes mange databaser med åpen tilgang til grønn data,
blant annet SSB.
- Fokusere mer på litteraturstudier.
UiA utfordrer også på at i for eksempel en bacheloroppgave handler det mer om at studenten skal
lære og vise metodekunnskap og dataanvending, ikke gjøre signifikante forskningsfunn, og at
man derfor i større grad skal bruke eksisterende datasett og/eller grønn datainnsamling.
I høringen til UiA skal vi gi en bred studenttilbakemelding fra de ulike studieretningene. Det er
derfor ikke noen «rette» eller «gale» svar. STA-styret oppmuntrer Studentparlamentet til å ta
ordet fritt, men ønsker spesielt tanker og tilbakemeldinger på følgende punkter:
•
•

Hvilke studieretninger vil møte utfordringer med det nye forslaget fra UiA?
Hvordan blir metodelæringen til studenter påvirket av å håndtere anonym data, eller bruke
eksisterende datasett?

Økonomiske konsekvenser
Denne saken har ingen økonomiske konsekvenser for STA.
Vedlegg
Notat med begrepsavklaringer.
English Summary
The STA board has received a hearing from UiA’s divison of research management regarding
new guidelines for privacy in student research projects.
1

https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-meldeskjema-for-personopplysninger/felles-vurdering-avbachelorprosjekter/
2
https://www.nsd.no/lag-en-datahandteringsplan/

Begrepsavklaringer
Vedlegg til diskusjonssak om retningslinjer for personvern i studentprosjekter

1

•

Alminnelig personopplysning: Opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler
på personopplysninger er navn, fødselsnummer, bilde, video og lydopptak, logg fra bruk av
adgangskort, informasjon fra en kilde, blodprøver og googlesøk på person.1

•

Sensitive personopplysninger: Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk,
filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for
en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger samt
genetiske data og biometriske data som anvendes til identifisering av personer.2

•

Sårbare grupper: Inkluderer blant annet pasienter, psykisk utviklingshemmede, barn,
sosialklient, flyktninger, uføre, beboere på sykehjem osv.

•

Grønn data: Data som er helt anonym, og ikke kan føres tilbake til en enkeltperson. For
eksempel helt anonyme spørreskjema og notater fra intervju/observasjon (NB, ingen opptak
eller lyd).

•

Gul data: Alminnelige personopplysninger, må komme fra personer over 18 og personer som
ikke tilhører sårbar gruppe.

•

Rød data: Sensitiv personopplysninger, og det kan komme fra personer i sårbar gruppe og
personer under 18.

•

Svart data: Store mengder sensitive personopplysninger eller høyrisiko data.

•

NSD: Norsk senter for forskningsdata er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. De
arbeider med å gjøre tilgjengelig data om mennesker og samfunn tilgjengelig for forskning
ved å tilrettelegge for deling og gjenbruk av data. I tillegg rådfører de om håndtering og
lagring av data og personvern i forskning, og arkiverer data i tråd med internasjonal
standard.3

https://www.unit.no/klassifisering-av-informasjon-og-informasjonssikkerhet
https://www.unit.no/klassifisering-av-informasjon-og-informasjonssikkerhet
3
https://www.nsd.no/om-nsd-norsk-senter-for-forskningsdata/
2
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Mobbing i høyere utdanning
Bakgrunn for saken
Mobbing er et svært alvorlig og virkelig problem. Den største utfordringen ved denne
problemstillingen er kanskje å identifisere og konkretisere hva som faktisk er mobbing. I 2017
gjennomførte Ingrid Lund en undersøkelse av mobbing i høyere utdanning. Undersøkelsen ble
sendt ut til fem ulike utdanningsinstitusjoner, blant annet Universitetet i Agder (UiA). Til
sammen deltok 3254 mennesker i undersøkelsen, en nokså lav oppslutning da UiA alene
huser 13000 studenter. Det er derfor nærliggende å tro at det finnes store mørketall.
Tallene som kom ut av denne undersøkelsen er likevel bekymringsverdige. Av studentene
som deltok i undersøkelsen, rapporterte 9 % at de opplever mobbing på universitetet. I
undersøkelsen var det mulig å krysse av for flere typer mobbing. Resultatene er som følger:
Form for
Psykisk
Verbal mobbing Digital mobbing Fysisk mobbing
mobbing
mobbing
Resultat
71%
41%
4%
3%
Den «vanligste» formen for mobbing i høyere utdanning, er psykisk mobbing. Det vil altså si
utestenging, baksnakking, utfrysning og usynliggjøring. Dette kan føre til at mange studenter
føler seg ensomme og utelatt.
Undersøkelsen gjorde også rede for i hvilken kontekst mobbingen oppstod. Her var det også
mulig å velge flere alternativer. Resultatene er som følger:
Kontekst
for
mobbing
Resultat

Medstudenter
i gruppe
47%

Medstudenter
i felles
forelesning
30%

Fagansvarlig/
foreleser under
forelesning
29%

Fagansvarlig Annet
/foreleser i
veiledning
22%
28%

Av alle som deltok i undersøkelsen, sier 69 % at de ikke vet hvor de skal henvende seg
dersom de opplever eller observerer mobbing ved universitetet.
STA-styret ønsker å høre hva Studentparlamentet tenker om mobbing i høyere utdanning og
hvordan dette kan forebygges.

Argumentasjon
STA har vært i møte med Ingrid Lund angående denne problemstillingen og hun mener det er
på høy tid at noe konkret blir iverksatt. Først og fremst tenker hun at det må en
holdningsendring til. Hun opplever i sitt arbeid å møte mange som mener at å arbeide
forebyggende mot mobbing i høyere utdanning og arbeidsplasser ikke er nødvendig, da det er
snakk om voksne mennesker. Likevel viser forskning at det er nettopp her det foregår mest
mobbing.

Lund påpeker også at mye av ansvaret for inkludering i undervisningen ligger på foreleser.
STA har også politikk på dette. Likevel finnes det ingen ressurser eller hjelpemidler som
bistår foreleserne i å drive med inkluderende undervisning. Kanskje PULS kan kobles på dette
arbeidet?
Ved UiA finnes det ingen aktører som arbeider konkret med forebygging av mobbing. I
grunnskolen og i videregående opplæring, finnes det mobbombud som arbeider med å
forebygge mobbing og styrke det psykososiale læringsmiljøet. Det finnes ikke et slikt ombud
på noen utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning i Norge, hverken for ansatte eller
studenter.
Det mest oppsiktsvekkende ved Lunds undersøkelse fra 2017, er at så mange studenter
opplever å bli mobbet av sin foreleser/emneansvarlig og at majoriteten av studenter ikke vet
hvor de skal melde fra om mobbing. Da disse tallene kom i 2017, var det stor begeistring i
akademia, men mange, inkludert STA, opplever at lite ble gjort i etterkant av denne
undersøkelsen. STA har tidligere forsøkt å påvirke UiA til å lage en tiltaksplan mot mobbing,
men UiA har konkludert med at dette ikke er nødvendig. UiA mener at Si-ifra systemet er
godt nok til å forebygge mobbing. STA-styret er uenig i at Si-ifra systemet er et forebyggende
system.
Det er også et faktum at undersøkelsen er fire år gammel og at det finnes enormt store
mørketall. Det vil være mye lettere å argumentere for en handlingsplan mot mobbing dersom
vi har konkrete og oppdaterte tall å vise til. Det kan derfor være hensiktsmessig å
gjennomføre en ny undersøkelse.

STA-styret ønsker at Studentparlamentet diskuterer følgende punkter:
•
•
•
•

Opplever dere/observerer dere mobbing ved UiA?
Hva vil være et forebyggende tiltak mot mobbing?
Hva tenker Studentparlamentet om en ny undersøkelse av mobbing i høyere
utdanning?
Hvordan kan vi som engasjerte studenter bidra til å skape en holdningsendring rundt
mobbing i høyere utdanning?

English summary
The STA-board would like the Student Parliament to discuss bullying in higher education and
how we can prevent this.
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Ta campus tilbake
Bakgrunn for saken
Under koronapandemien har de fleste studentaktivitetene vært hindret fra å holde arrangementer
og drive aktivitet på campus. Derfor har UiA i forbindelse med gjenåpning fått tildelt midler for
å ta campus tilbake. I den anledningen skal det dannes en komité med medlemmer
fra linjeforeninger, studentaktiviteter, i tillegg til enkeltstudenter. Målet med komiteen er å
planlegge diverse arrangementer for å engasjere studentmassen og ta tilbake campus.
Argumentasjon
I forbindelse med dette, ønsker STA-styret å ta med tilbakemeldinger fra
Studentparlamentet inn til komiteen. Det er ønskelig at Studentparlamentet kommer med
forslag og innspill til komiteen.
I tillegg ønsker STA-styret å utfordre Studentparlamentet til å selv holde et arrangement for å ta
campus tilbake. STA-styret kan stille med praktisk og teknisk støtte, men det vil være
Studentparlamentets arrangement, ikke STA-styret sitt. Siden det er Studentparlamentets
arrangement ønsker STA-styret at dere diskuterer størrelse, form og formål.
Fantasien kjenner ingen grenser. Arrangementet kan være alt fra å invitere kjente personer til å
spille inn live podkast, til å holde en konsert, ha et faglig arrangement, speed-friending, eller noe
helt annet.
Et par punkter STA-styret mener Studentparlamentet bør vurdere i forhold til å ta campus
tilbake:
•
•
•
•

Innspill eller forslag til komiteen for å ta tilbake campus?
Skal Studentparlamentet holde ett arrangement, eventuelt ett på hver campus?
Hva skal være målet med et slik arrangement?
Hvem kunne tenke seg å være del av prosjektgruppen som holder arrangementet?

Økonomiske konsekvenser
Det blir ingen økonomiske konsekvenser for STA, da midler for et slik arrangement søkes
fra UiA.
English Summary
The University of Agder has been granted a lump sum to “take back the campus” with the goal of
engaging students. A committee will be established to plan different activities and events for
students. The STA board is requesting feedback and ideas for events and activities and wants to
know whether the Student Parliament would like to organize their own event.

