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Innkalling til møte i Studentparlamentet

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet
Tid: Onsdag 26. januar 2022, klokken 16.15
Sted: A2 046/047, Grimstad

Med vennlig hilsen

Irene Bredal
Førstekonsulent, STA

Dato: 19.01.22

Saksliste SP-møte
Møtedato:
Sted:

26.januar 2022
A2 046/047, Grimstad

SAK
TITTEL
SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere
SP-sak 00b/22 Opprop
SP-sak 00c/22 Godkjenning av innkalling, saksliste
og dagsorden
SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SPmøtet 18.november 2021
SP-sak 01/22 Siden sist

Vedtakssaker
SP- sak 02/22 Valg – landsmøtedelegasjonen 2022
SP-sak 03/22

Fornying av STAs Logo

Diskusjonssaker
SP-sak 04/22 Demokratiuka

SAKSBEHANDLER
Kristian Fredrik Meyer
Ødegård
Irene Bredal

MERKNAD
Muntlig på møtet

Ordstyrere

Vedlagt

Ordstyrere

Vedlagt

Kristian Fredrik Meyer
Ødegård

Vedlagt/Muntlig
på møtet

Valgkomiteen

Vedlagt/Muntlig
på møtet
Vedlagt

Kristian Fredrik Meyer
Ødegård og Kristoffer
Robert Spenik
Katrine Bryggeså
Øydna

Orienteringssaker
SP-sak 05/22 Orientering juks ved UiA
Marie Nørvåg
SP-sak 06/22 Orientering – endring i Studentombud Katrine Bryggeså
ved UiA
Øydna
SP-sak 07/22 Eventuelt
Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møtekritikk.

Muntlig på møtet

Vedlagt

Muntlig på møte
Vedlagt
Muntlig på møtet

Dagsorden for SP-møte 26.01.2022:

STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

Sak
SP-sak 00a/22
SP-sak 00b/22
SP-sak 00c/22
SP-sak 00d/22
SP-sak 01/22
SP-sak 02/22
Pause
SP-sak 03/22
SP-sak 04/22
Pause
SP-sak 05/22
SP-sak 06/22
SP-sak 07/22

Tittel
Valg av ordstyrere
Opprop
Godkjenning av innkalling,
saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra
SP-møtet 18.11.21
Siden sist
Valg - landsmøtedelegasjonen
Fornying av STAs logo
Demokratiuka
Orientering- juks ved UiA
Orientering - Studentombudet
Eventuelt

Anslått tidspunkt
16.15-16.20
16.20-16.25
16.25-16.30
16.30-16.35
16.35-16.45
16.45-17.30
17.30-17.40
17.40-18.40
18.40-19.20
19.20-19.30
19.30-19.45
19.45-20.15
20.15-20.25

SP-møtet er berammet til å vare til 20.35. Dette er medregnet 10 minutt til møtekritikk etter
møteslutt.

1

SP-sak
Møtedato
Saksbehandler
Arkivreferanse

Protokoll
18.11.21
Irene Bredal
010

PROTOKOLL
fra
Møtedato:
Studentparlamentet:

Møte i Studentparlamentet
Onsdag 18.11.2021, klokken 16.15
Margrethe B. Riddervold
William T. Svendsen
Ngoc Anh Thu Tran
Fanni Sara Istenes
Ingrid Marie Skaug Lindqvist
Kristine Lehrmann Solvang
Eline Marie Nilsen
Lisa K. Fredsvik
Maiken K. Andersen (til 18.30)
Trude W. Jernæs
Lars Magnus Halvorsen
Mads Hellenes (fra 18.30)
Amanda Løvstad
Claire Chan
Anette Wold Johansen
Benjamin Røyland
Kristin Solberg Berglund

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
Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)
Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
Leon Bell, Forandringsfabrikken

Ordstyrere:

Jakob Mæland
Kjell Arne Lønningen

Protokollfører:

Irene Bredal

Forfall:

Heidi Lovise Rognhaugen
Tone Pedersen
Silje W. Hebnes
Tone Karoline Solberg
Inger Elise Tysvær
Renata Pareglio
Kristine Grude
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SAKSLISTE
SP-sak 00a/21

Valg av ordstyrere
Forslag til vedtak på ordstyrere:
Jakob Mæland og Kjell Arne Lønningen
Godkjent

SP-sak 00b/21

Opprop
Det var 16 stykk til stede, og Studentparlamentet var vedtaksdyktig.

SP-sak 00c/21

Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden
Innkalling
Godkjent
Sakslisten
Det ble meldt inn en sak til eventuelt, denne handlet om
Studentstrategien.
Godkjent med en kommentar
Dagsorden
Godkjent

SP-sak 00d/21

Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 20.10.21
Godkjent

SP-sak 61/21

Siden sist
Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.
Olea la frem siden sist fra Universitetstyret.
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Vedtakssaker
SP-sak 62/21

UiA som Barnerettighetsuniversitet
Forslag til vedtak
STA mener at UiA skal bli et barnerettighetsuniversitet. Det vil si en
systematisk innføring i barnas fire grunnleggende rettigheter etter FNs
barnekonvensjon og kunnskap fra barn i alle studieretninger som
utdanner studenter til å jobbe med barn.

Vedtatt mot en avholdende stemme

SP-sak 63/21

Prinsipprogram 2021-2023

Forslag nr. 1

SP-Sak 63/21

Linjenummer
21
Forslagsstiller

Forslagstype
Endringsforslag
Samfunnsvitenskapelig
fakultet ved
representantene Lisa
K. Fredsvik, Maiken
K. Andersen, Trude W.
Jernæs, Tone Karoline
Sandberg, Lars
Magnus Halvorsen,
Mads Hellenes og
Emil Gudelis

Kapittel

Side 14

Forslag
Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studentene kvaliteter
kompetanse til å utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tekning og bidra til
utvikling av faglig…
Vi mener at ordet kvaliteter er for abstrakt i denne sammenhengen. Å bruke ordet
kompetanse viser meningen tydeligere.
Vedtak
Enstemmig vedtatt

Forslag nr. 2

SP-Sak 63/21

Linjenummer
24
Forslagsstiller

Forslagstype
Strykningsforslag
Samfunnsvitenskapelig
fakultet ved
representantene Lisa

Kapittel

Side 14
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K. Fredsvik, Maiken
K. Andersen, Trude W.
Jernæs, Tone Karoline
Sandberg, Lars
Magnus Halvorsen,
Mads Hellenes og
Emil Gudelis
Forslag
Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studentene kvaliteter til å
utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tekning og bidra til utvikling av faglig etisk
sans. Dette skal gi studentene verktøy til å stille de kritiske spørsmålene i utvikling av
akademia, men også i samfunnet for øvrig som deltagende borgere.
Vi mener dette tillegget er unødvendig. Ved å «stille kritiske spørsmål i utviklingen av
akademia og i samfunnet for øvrig», viser vi at vi er «deltagende borgere».
Ordet «borgere» er lite brukt i norsk tale- og skriftspråk, det virker unaturlig å bruke i denne
sammenhengen. «Aktive medlemmer av samfunnet» er en bedre formulering.
Vedtak
Forslaget falt

Forslag nr. 3

SP-Sak 63/21

Kapittel

Linjenummer
Forslagstype
24
Endringsforslag
Forslagsstiller
STA-styret
Forslag
Endre
«deltagende borgere»
Til
«aktive medlemmer»
Vedtak

Forslag falt

Forslag nr. 4

Kapittel

SP-Sak 63/21

Linjenummer
Forslagstype
23
Strykningsforslag
Forslagsstiller
STA-styret
Forslag
Stryke ordet «kritisk» foran «spørsmål» i utviklingen av akademia…
Vedtak

Forslag falt

Side

Side
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Forslag nr. 5

SP-Sak 63/21

Linjenummer
22
Forslagsstiller

Forslagstype
Strykningsforslag
Samfunnsvitenskapelig
fakultet ved
representantene Lisa
K. Fredsvik, Maiken
K. Andersen, Tone
Karoline Sandberg,
Lars Magnus
Halvorsen, Mads
Hellenes og Emil
Gudelis

Kapittel

Side 14

Forslag
Høyere utdanning skal bidra til akademisk dannelse. Den skal gi studentene kvaliteter til å
utvikle analytiske egenskaper, til å forstå kritisk tekning og bidra til utvikling av faglig etisk
sans.
Vi mener denne linja er unødvendig da neste setning også sier noe om å stille kritiske
spørsmål. Ved å stille kritiske spørsmål viser vi forståelse av kritisk tenkning.
Vedtak
Forslaget falt

Forslag nr. 6

SP-Sak 63/21

Linjenummer
19
Forslagsstiller

Forslagstype
Strykningsforslag
Samfunnsvitenskapelig
fakultet ved
representantene Lisa
K. Fredsvik, Maiken
K. Andersen, Trude W.
Jernæs, Tone Karoline
Sandberg, Lars
Magnus Halvorsen,
Mads Hellenes og
Emil Gudelis

Kapittel

Side 15

Forslag
Kunnskap er aldri ferdig utlært, og samfunnet endrer seg fort….
Denne linja gir ingen mening. Vi mener den kan, og burde strykes, da resten av setningen
sier det samme; vi kan lære hele livet, vi er altså ferdig utlært.
Vedtak
Forslaget falt
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Forslag nr. 7

SP-Sak 63/21

Kapittel

Side

Linjenummer
Forslagstype
3-4
Tilleggsforslag
Forslagsstiller
STA-styret
Forslag
Det skal være nulltoleranse for mobbing og trakassering i høyere utdanning.
Vedtak

Forslaget ble vedtatt
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar Prinsipprogram 2021-2023, med de
endringer som måtte forekomme på møtet

Vedtatt mot to stemmer og en avholdende
------------------------------------------------Protokolltilførsler i saken
Det ble levert to protokolltilførsler i saken.
1. Fanni Sara Istenes skrev under på den følgende teksten:
Det er et par ting som jeg prinsipielt er uenig i, altså
innholdsmessig, derfor stemte jeg imot.
2. Trude W. Jernæs skrev under på den følgende teksten:
Vil ikke vedta et prinsipprogram jeg ikke er helt enig i.

SP-sak 64/21

Mandat for UiAs landsmøtedelegasjon til Norsk
Studentorganisasjon (NSO)
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar følgende mandat for UiAs
landsmøtedelegasjon 2022, 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.
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Enstemmig vedtatt

SP-sak 65/21

Fornyelse av Studentorganisasjonen i Agders logo
Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til logo.
Falt med 3 stemmer og 1 avholdende

Infosaker
SP-sak 66/21

Nytt studenthus i Kristiansand
Kristian Fredrik informerte Studentparlamentet om prosjektet med
nytt studenthus i Kristiansand. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål.

SP-sak 67/21

Eventuelt
Kristian Fredrik informerte Studentparlamentet om høring fra Agder
Fylkeskommune vedørende Studentstrategi 2030. Irene sender ut e-post
med høringen som man kan svare på om man vil.
Møtet ble avsluttet klokken 20.30.

Siden sist STA-styret – januar 2022
Høringer
•
•

Kristoffer har svart på en høring fra fylkeskommunen angående offentlig ettersyn av
planprogrammer for tre regionale planer
Kristoffer og Marie har svart på en høring fra UiA om forslag til endringer i forskrift
om studier og eksamen

Media
•
•
•
•
•
•

Andrea har laget og gjennomført adventskalender på sta_int.
Andrea har sammen med Internasjonalt Utvalg jobbet med en miniartikkelserie til
nettsiden om utveksling.
Kristian Fredrik har vært på sørlandssendingene (Radio og TV) i forbindelse med
hjemmeeksamen før jul
Kristian Fredrik har vært i VG med krav om hjemmeeksamen
Kristian Fredrik Har vært i Khrono med kravene til studentene
Kristian Fredrik har vært i NRK og VG i forbindelse med strømutgifter for studenter

Arrangement og konferanser
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Marie og Katrine har deltatt på European University Association sin digitale
konferanse om Quality Assurance Forum
Marie deltok digitalt på FORTHEM sin studentkonferanse, hvor blant annet Student
Council og Student Projects var tatt opp
Kristian Fredrik har holdt appell på Javel Mangfoldsuka ved UiA
Marie og Kristian Fredrik deltok digitalt på universitets- og høyskolerådet (UHR) sin
årlige konferanse, som i 2021 handlet om langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning. Temaer var blant annet langtidsplanen som verktøy fra ulike perspektiver,
fleksibel utdanning og akademisk ytringsfrihet
Andrea deltok digitalt på UiA Likestillingskonferanse 2021 med tema
hverdagsrasisme
Andrea deltok og presenterte STA på Orientation Day for nye internasjonale
innvekslingsstudenter
Andrea deltok på LiUs budsjettkonferanse hvor handlingsplanen for likestilling,
inkludering og mangfold ble gjennomgått
Kristoffer og Kristian Fredrik har vært på seminar med UH-Nett Vest
Kristian Fredrik og Kristoffer arrangerte Kick Off på det nye studenthuset sammen
med SiA og VT

Aktivitet
•

Katrine har deltatt på møte med kontaktpersoner for tillitsvalgte

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katrine har deltatt på referansegruppemøte med UiA PULS
Katrine, Kristian Fredrik og Kristoffer har deltatt på dialogmøte med
Utdanningsavdelingen
Katrine har vært i møte med studentdemokratiet ved USN
Katrine har hatt møte med studenttillitsvalgte
Kristian Fredrik har deltatt i brukergrupper i forbindelse med endringer ved biblioteket
på UiA
Marie har deltatt på styre- og arbeidsmøte og middagsavslutting med Agdering
Marie har deltatt på møte med Karrieredagen-styrene fra begge campus og UiA
Karriere hvor man har diskutert hvordan Karrieredagen kan se ut i fremtiden, og
mulighet for samarbeid mellom de to styrene
Marie og Kristian Fredrik har fortsatt og hatt flere arbeidsmøter med UiA ledelsen og
UiA Karierre om en Karriereuke og arbeidslivsrelevant
Marie og Kristian Fredrik ble invitert til å presentere STAs tanker om en Karriereuke
på ledelsemøte til UiA
Kristian Fredrik har vært på møte i Studentrådet
Marie har holdt møte og juleavslutning med Fag- og Forskningspolitisk utvalg
Marie har møtt og samarbeidet med studentdemokratiene fra OsloMET, NTNU og
UiT angående Barnerettighetsuniversitet. Vi fire er de første universitetene i Norge, og
alle har vedtatt dette i slutt av høstsemester 2021
Kristian Fredrik har vært i møter i forbindelse med “nye” undervisningsrom ved
Campus Kristiansand
Kristian Fredrik har vært på forskjellige styringsmøter i forbindelse med Studenthuset
Marie har deltatt på møte med UiA Karriere, UiA Alumni og fakultetet for humaniora
og pedagogikk om økt kontakt med arbeidslivet og mulighet for en pilotordning
Marie har deltatt møte i UiA sitt Forsknings- og Innovasjonsutvalg
Kristoffer, Irene og Kristian Fredrik har hatt opplæring av nye SP-medlemmer
Andrea har hatt møter med SAR (Scholars at risk) om mulig fremtidig samarbeid
Katrine og Andrea har jobbet videre med prosjekt om å etablere en UiA-dag for
vennskap og inkludering i samarbeid med PULS og oppnevnte studentrepresentanter
Katrine har planlagt og gjennomført forelesning i ORG-123, som er et valgfritt emne
for tillitsvalgte
Kristian Fredrik har vært i møter med strategisk kriseledelse ved UiA
Katrine har assistert en tillitsvalgt med å sende inn klage på vedtak
Kristian Fredrik og Irene har hatt flere møter med ulike studentaktiviteter angående
deres vedtekter og valg
Kristoffer og Kristian planlegger UH-nett Vest tur til Kristiansand
Kristian Fredrik har vært i møter med Fellesverket (Røde Kors) i forbindelse med
opprettelse i Kristiansand
Kristian Fredrik har fulgt opp diverse linjeforeninger

Annet
•
•
•
•
•

Styret har hatt julebord med Studentparlamentet
Styret har jobbet med planlegging av studentvalget
Styret har hatt julebord
Styret har hatt juleferie
Irene har fått ny stillingstittel, og er nå førstekonsulent. Dette er gjeldende fra 01.01.22

SP-sak 03/22
Møtedato 26.01.22
Saksbehandler: Kristian Fredrik Meyer Ødegård Og Kristoffer Robert Spenik

Fornyelse av Studentorganisasjonen i Agders logo
Bakgrunn for saken
Det har i flere år blitt diskutert om STA skal oppdatere sin logo. I forrige periode vedtok
sittende SP at logoen skulle bli oppdatert.
Det har tidligere blitt vedtatt i SP at navn og fargeprofil skulle bevares, men logo skulle
fornyes. STA-styret har arbeidet med fornyelse av logoen per handlingsplanen vedtatt i mai
2021.
Etter sist SP-møte i november tok STA-styret til seg innspillene og har med bakgrunn i dette
revidert forslaget og kommet med flere forslag til logo. STA-styret postet en melding i
Facebookgruppen til Studentparlamentet mandag 10. januar hvor SP fikk mulighet til å
komme med innspill til logo. Fristen for dette ble satt fredag 14. januar kl. 12. Etter fristens
utløp var det innsendt et forslag.
Argumentasjon
Hovedgrunnen til at logoen skal oppdateres er at dagens logo ikke er universelt utformet med
tanke på lettleselighet for blant annet svaksynte. I tillegg blir nåværende logo ikke lenger
ansett å passe tidsånden og er en dårlig representasjon over hvilke arbeidsoppgaver STA nå
tar for seg.
Når man sammenligner STA med andre studentdemokratier i Norge blir det veldig tydelig at
logoen bærer preg av å være fra en annen tid. Den digitale standarden er i stadig utvikling og
det er på høy tid at STA oppdaterer det visuelle uttrykket.
STA-styret mener de nye foreslåtte logoene vil gi et mer profesjonelt uttrykk i motsetning til
dagens logo, som bærer preg av en yngre og mindre profesjonell organisasjon. Forslagene til
den nye logoen reflekterer bedre organisasjonens innflytelse og profesjonalitet. STA har fått
større innflytelse og formalitet med årene og har som organisasjon utviklet seg til en mer
studentpolitisk profesjonell organisasjon som er godt anerkjent av våre
samarbeidsinstitusjoner.
Dagens logo sammenfaller ikke lenger med dagens STA. Nåværende logo har et preg av en
yngre og mer autoritær organisasjon som ville kreve sin plass mot UiA, noe som var riktig i
den tiden. Målet var å bygge en sterkere organisasjon, med mer slagkraft. Nåværende logo
representere ikke lengre dagens STA, som har bygd opp et politisk profesjonelt samarbeid og
opparbeidet seg god innflytelse.
Fargeprofilen er så å si bevart, men fargekoden er blitt endret litt. Orangefargen som er
foreslått er ikke like hard som den nåværende. Den nye fargekoden passer bedre sammen
med flere forskjellige farger og kan brukes mye mer flittig i markedsføringen til STA.

Økonomiske konsekvenser
Det vil medføre økonomiske konsekvenser for STA. STA-styret planlegger en gradvis
overgang til ny logo slik at utgiftene blir fordelt gradvis utover de kommende årene.

Forslag til vedtak
Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til ny logo.

Innstilling fra styret
STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.
Vedlegg
Presentasjon av logoforslag.

English Summary
The Student Parliament has decided to update today's logo. The current logo is outdated and
does not represent the organization we have become. The new logo is more modern and
easier to read. The color profile has also been slightly changed and is now easier to use with
diverse backgrounds.

Logo forslag
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SP-sak 04/22
Møtedato 26.01.22
Saksbehandler Katrine Bryggeså Øydna

Demokratiuka
Bakgrunn for saken
For andre gang arranger UiA demokratiuka i samarbeid med STA og alle de ulike
studentaktivitetene og linjeforeningene på universitetet. Demokrati og medborgerskap er et
tverrfaglig satsingsområde på UiA. Uten aktiv deltakelse i samfunn og valg er det intet
demokrati. Det gjelder internt på universitetet vel så mye som i storsamfunnet.
Demokratiuken aktualiserer demokrati og ytringsfrihet gjennom en rekke spennende
arrangementer.

Argumentasjon
Tidligere har STA vært svært aktive deltakere i demokratiuka. Det er forventet at vi
arrangerer ulike arrangementer som belyser temaet. I fjor gikk denne uken av stabelen under
strenge restriksjoner og det var ikke mulighet for fysiske arrangementer. STA lagde
derfor fem ulike podkaster og slapp én hver dag i demokratiuken.
Vi håper at det i år vil være mulig å holde fysiske arrangementer og planlegger ut ifra
dette, men vi ser det også nødvendig å ha en reserveplan. Styret har diskutert seg imellom hva
som kan være aktuelt å arrangere under demokratiuken. Det ble nevnt debatter, foredrag,
Model UN, samarbeid med linjeforeninger, samarbeid med SAIH, Podkast osv.
Styret ønsker at SP videre diskuterer hva som kan gjøres på demokratiuken.

Diskusjonspunkter
•

Hvilke arrangementer vil engasjere flest studenter?

•

Hva kan gjøres dersom en kan ha fysiske arrangementer?

•

Hva kan gjøres dersom en ikke kan ha fysiske arrangementer?

•

Kunne SP tenke seg å bidra i dette arbeidet?

Økonomiske konsekvenser
Dette har ingen økonomiske konsekvenser for STA.
English summary
The STA-board would like the Student Parliament to discuss how STA can contribute to the
democracy week.

SP-sak 06/22
Møtedato 26.01.22
Saksbehandler Katrine Bryggeså Øydna

Endring i studentombudsrollen – orienteringssak
Bakgrunn for saken
Styret ønsker å informere Studentparlamentet om en midlertidig endring i
studentombudsrollen. Fra og med 1. januar 2022 vil Eirik Andreassen Moe (Studentombudet
ved UiA) fylle et vikariat i Personalavdelingen og er derfor midlertidig borte fra rollen som
studentombud. Dette vil vare frem til 1. april 2022 med mulig forlengelse til 1. juni 2022.
Universitetet er dog lovpålagt å ha et studentombud og UiA har i den anledning inngått et
midlertidig samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge (USN) om å bruke deres
studentombud i perioden Eirik er borte fra rollen. Dette innebærer i praksis at vi fra nå av har
et studentombud som er ansvarlig for 32 000 studenter. For å sammenligne, finnes det andre
institusjoner hvor det er langt flere studenter på ett studentombud. Studentombudet fra USN
har kontor i Porsgrunn, men kan møte opp i Kristiansand eller Grimstad dersom det skulle
være et behov for det.
Styret har vært i kontakt med Eirik angående denne løsningen og han hevder at dette er den
beste mulige løsningen, og at UiAs studenter er i gode hender fremover. Videre påpeker han
at det å skaffe en vikar til en slik stilling vil kunne by på utfordringer, da rollen som
studentombud er svært omfattende.
De tillitsvalgte har blitt informert om denne endringen og svarresponsen har vært veldig god.
Majoriteten av de tillitsvalgte er misfornøyd med denne løsningen da de er redd for at dette
kan gå negativt utover studentene på UiA.
Styret har også vært i kontakt med studentdemokratiet ved USN for å høre hva de synes om at
deres studentombud blir “lånt” ut til en annen institusjon. De hadde ikke blitt informert om
saken av sine interne kanaler, men har siden gått i dialog med studentombudet deres og har
valgt å ha tillit til deres kompetanse og vurdering. Styret har en løpende dialog med
studentdemokratiet ved USN for å finne ut hvordan denne ordningen fungerer i praksis. De
har sagt at dersom dette går negativt utover deres studenter vil de ta affære.
STA er skeptisk til løsningen, men stoler på Eiriks vurdering. Dog er vi spente på hvordan
dette blir utover våren, så av den grunn følger vi nøye med på dette.

