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Innkalling til møte i Studentparlamentet 

  

Det innkalles herved til møte i Studentparlamentet 

Tid: Onsdag 25.mai 2022, klokken 16.15  

Sted: Lilletunstova, Kristiansand      

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Irene Bredal 

Førstekonsulent, STA 

 

 

 

Deres ref.:  Vår ref.: IB Dato: 18.05.22  



 

 

 

 

Saksliste SP-møte 

 

Møtedato:      25.mai 2022 

Sted:            Lilletunstova, Kristiansand     

 

SAK TITTEL SAKSBEHANDLER MERKNAD  

SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Muntlig på møtet  

SP-sak 00b/22 Opprop Irene Bredal Muntlig på møtet  

 

SP-sak 00c/22 Godkjenning av innkalling, saksliste 

og dagsorden 

Ordstyrere Vedlagt  

SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SP-

møtet 27.april 2022 

Ordstyrere Vedlagt 

SP-sak 30/22 Siden sist   Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård   

Vedlagt/Muntlig 

på møtet   

Vedtakssaker  

SP- sak 31/22 STAs Handlingsplan 2022/2023   Katrine Bryggeså 

Øydna og Kristian 

Fredrik Meyer Ødegård  

Vedlagt   

SP-sak 32/22 Resolusjon, Åpen Kildekode  Kristoffer Robert 

Spenik   

Vedlagt    

SP-sak 33/22 STAs årsberetning  Kristian Fredrik Meyer 

Ødegård    

Vedlagt    

SP sak 34/22 Kontrollkomiteens årsberetning   Kontrollkomiteen   Vedlagt    

Diskusjonssaker  

SP-sak 35/22  Språk ved UiA Andrea Oshaug 

Fostervold  

Vedlagt     

Orienteringssaker 

SP-sak 36/22 Eventuelt   Muntlig på møtet  

 

 

Etter møteslutt er det satt av 10 minutt til møteevaluering. 

 

 
 



 

 
 
Dagsorden for SP-møte 25.05.2022: 
 
 
STA-styret foreslår følgende dagsorden for møtet: 
 
 
Sak                                                Tittel                                              Anslått tidspunkt                  
SP-sak 00a/22                              Valg av ordstyrere                            16.15-16.17 
SP-sak 00b/22 
SP-sak 00c/22                   

Opprop 
Godkjenning av innkalling, 
saksliste og dagsorden                                                            

16.17-16.18 
16.18-16.23 

SP-sak 00d/22                     Godkjenning av protokoll fra 
SP-møtet 27.04.22 

16.23-16.25 

SP-sak 30/22 
SP-sak 31/22 
Pause 
SP-sak 32/22 
SP-sak 33/22 
Pause 
SP-sak 34/22 
SP-sak 35/22  
SP-sak 36/22 
 

Siden sist  
STAs Handlingsplan 2022/2023 
 
Resolusjon, Åpen kildekode 
STAs Årsberetning 
 
Kontrollkomiteens Årsberetning 
Språk ved UiA 
Eventuelt  
 

16.25-16.35 
16.35-17.35 
17.35-17.45 
17.45-18.30 
18.30-19.15 
19.15-19.25 
19.25-19.45 
19.45-20.30 
20.30-20.40 
 

   
 
 
SP-møtet er berammet til å vare til 20.50. Dette er medregnet 10 minutt til møteevaluering etter 
møteslutt.  
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SP-sak   Protokoll 

Møtedato  27.04.22 

Saksbehandler  Irene Bredal  

Arkivreferanse  010   

 

PROTOKOLL 
fra  Møte i Studentparlamentet  

Møtedato: Onsdag 27.04.2022, klokken 16.15 

Studentparlamentet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STA-styret: 

 

 

 

 

 

Andre: 

 

 

 

 

Ordstyrere: 

 

 

Protokollfører: 

 

Forfall: 

 

 

 

Margrethe B. Riddervold 

Ylva K. Gundersen  

Rebekka Langseth  

Marte T. Haugen  

Tone Pedersen  

William T. Svendsen  

Ngoc Anh Thu Tran  

Ingrid Marie Skaug Lindqvist  

Kristine Lehrmann Solvang  

Eline Marie Nilsen  

Victoria Nørve  

Lisa K. Fredsvik 

Maiken K. Andersen  

Trude W. Jernæs  

Lars Magnus Halvorsen  

Inger Elise Tysvær  

Anette Wold Johansen  

Benjamin Røyland 

Jonas Buerskogen  

 

Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Kristoffer Robert Spenik  

Andrea Oshaug Fostervold  

Marie Nørvåg  

Katrine Bryggeså Øydna  

 

Eline Ø. Roaldsøy, leder av STAs Kontrollkomité 

Kristoffer Svendsen, Universitetstyret  

Michelle Brynildsen, leder av Velferdstinget i Agder (VT)  

Sofie S. Klit, styreleder for Studentsamskipnaden i Agder (SiA)  

 

Jakob Mæland  

Irene Bredal  

 

Irene Bredal 

 

Fanni Sara Istenes   

Tone Karoline Solberg  

Amanda Løvstad 

Claire Chan  

Kristine Grude  

Kristin Solberg Berglund  

Lone Eide Knutsen  
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SAKSLISTE 
   

                                                  

SP-sak 00a/22 Valg av ordstyrere  

   

Forslag til vedtak på ordstyrere: 

 

            Jakob Mæland og Irene Bredal   

   

            Godkjent  

                                                                           

                            

SP-sak 00b/22 Opprop 

    

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

 

                

SP-sak 00c/22 Godkjenning av innkalling, saksliste, og dagsorden 

 

Innkalling  

Godkjent  

 

                                   Sakslisten 

                                   Godkjent  

                      

Dagsorden  

Godkjent  

 

 

SP-sak 00d/22 Godkjenning av protokoll fra SP-møtet 23.03.22 

                                    

                                    Godkjent 

 

 

SP-sak 25/22   Siden sist  

    

                                   Kristian Fredrik la først frem siden sist fra STA-styret.  

                                   Kristoffer la frem siden sist fra Universitetstyret.   
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Vedtakssaker 
 

SP-sak 24/22            Politisk dokument for Studentvelferd      

                                   

    

Forslag nr. 1 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 17 

 

Linjenummer  

28-29 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Maiken K. Andersen         

Forslag 

Fra: UiA skal ha et godt tilbud om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og 

særskilte behov. 

 

Til: UiA skal ha et godt tilbud om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse, 

usynlige sykdommer og særskilte behov. 

 

 

   

Vedtak Vedtatt mot 3 avholdende stemmer     

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 18 

 

Linjenummer 

80-83  

Forslagstype 

Strykningsforslag  

  

Forslagsstiller  Samfunnsvitenskapelig 

fakultet        

  

Forslag 

Stryke linje 80-03, er lik som linje 59.63.  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme   

 

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 19 

 

Linjenummer 

130-131  

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Samfunnsvitenskapelig 

fakultet        

  

Forslag 

Endre fra: Universitetsbiblioteket har blitt mindre mens studentmassen har økt. 

Universitetsbiblioteket må utvides i areal i tråd med studentmassen.  

 

Til: Universitetsbiblioteket har blitt mindre mens studentmassen har økt. I tråd med økt 

studentmasse må arealet utvides, og sikre at eldre pensumlitteratur er tilgjengelig for utlån.  

 

  
Vedtak Enstemmig vedtatt      
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Forslag nr. 4 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 3 

 

Linjenummer 

134 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret           

Forslag 

Ny setning:  

Universitetsbiblioteket skal være døgnåpent for studenter.  

 

  
Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme       

 

 

Forslag nr. 5 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 20 

 

Linjenummer 

164 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Maiken K. Andersen            

Forslag 

Ny setning:  

Legge til, «studentmasse med barn»  

 

  
Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme       

 

Forslag nr. 6 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 4 

 

Linjenummer 

192 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Kristine L. Solvang, 

Eline Marie Nilsen, 

Victoria Nørve og 

Ingrid Marie S. 

Lindqvist          

  

Forslag 

Etter setningen,»… animalsk kost» 

Legge til 

«ved å senke prisene på plantebaserte alternativer» 

 

  
Vedtak Vedtatt mot 2 avholdende stemmer       

 

 

Forslag nr. 7 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 4 

 

Linjenummer 

189 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  



  

 

5 

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær           

  

Forslag 

«… dietter, allergener, intoleranser og behov…» 

  

Vedtak Vedtatt mot 3 avholdende stemmer       

 

 

Forslag nr. 8 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 4 

 

Linjenummer 

194-195 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær           

  

Forslag 

All mat skal merkes med allergener, intoleranser, næringsinnhold og ingredienser og tydelig 

kommuniseres ut.  

  
Vedtak Vedtatt mot 3 stemmer og 2 avholdende 

stemmer       

 

 

Forslag nr. 9 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 5 

 

Linjenummer 

221 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Kristine L. Solvang, 

Eline Marie Nilsen, 

Victoria Nørve og 

Ingrid Marie S. 

Lindqvist          

  

Forslag 

I tillegg skal universitetet jobbe for at SiA-helse får flere stillinger til å hjelpe studenter med 

sine ulike helseutfordringer.  

Legge til på slutten av setningen: 

Og sørge for at helsetilbudene er likestilte ved begge campuser.  

  
Vedtak Enstemmig vedtatt        

 

Forslag nr. 10 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 21 

 

Linjenummer 

239-240 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Samdunnsvitenskaplige 

fakultet       
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Forslag 

Endre fra: SiA skal jobbe for å gi studentene i Grimstad et like godt treningstilbud som det 

som finnes for studentene i Kristiansand.  

 

Endre til: SiA skal jobbe for et likestilt treningstilbud for studenter i Grimstad og 

Kristiansand.  

  
Vedtak Vedtatt mot 2 avholdende stemmer         

 

Forslag nr. 11 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 22 

 

Linjenummer 

251 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  William T. Svendsen         

Forslag 

Det skal bygges parkeringshus for å få plass til flere bilder på et mindre areal.  

  

Vedtak Falt med 3 stemmer og 9 avholdende 

stemmer          

 

Forslag nr. 12 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 6 

 

Linjenummer 

252-253 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Jonas T. Buerskogen 

og Lisa Fredsvik        

  

Forslag 

Parkering til studentboligene skal ikke avgiftsbelegges. SiA skal tilby tilstrekkelig med 

ladestasjoner for el-biler på studentboligenes parkeringsplasser. Parkeringsplassene skal 

være tilgjengelige for studenter og studenter med barn skal prioriteres ved tildeling av 

plassene.  

  
Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme           

 

Forslag nr. 13 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 6 

 

Linjenummer 

255 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret           

Forslag 

Endre overskrift 4 til: Studentbyene i Agder   

  

Vedtak Vedtatt mot 3 avholdende stemmer          

 

Forslag nr. 14 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 6 

 

Linjenummer 

267 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  
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Forslagsstiller  STA-styret           

Forslag 

Studentbyene må sørge for at studenter har mulighet til å oppsøke en lege utover legevakt 

når det er behov, og uten at man må ha fastlege i byen.  

Studentbyene må opprette et kommunalt legesenter hvor det skal være mulig med drop-in 

timer for studenter.  

  
Vedtak Enstemmig vedtatt           

 

 

Forslag nr. 15 SP-Sak 24/22 Kapittel  Side 6 

 

Linjenummer 

271 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  STA-styret           

Forslag 

Overskrift: «Studentbysamarbeid» 

Kommunene skal opprette stillinger som jobber konkret med studenttrivsel og utvikling av 

studentbyene.  

Disse skal samarbeide med STA. VT, UiA, SiA og Studentrådene i faste arbeidsgrupper.  

  
Vedtak Enstemmig vedtatt           

 

 

                                  Forslag til vedtak  

                                   

                                  Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til nytt politisk 

                                  dokument for studentvelferd, med de endringer som måtte forekomme 

                                 på møtet.  

 

                                 Enstemmig vedtatt   
 

 

 

 

SP-sak 25/22            Politisk dokument for Mangfold og Bærekraft       
 

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 25/22 Kapittel  Side 31 

 

Linjenummer 

120 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Samfunnsvitenskapelige 

fakultet          

  

Forslag 

Endre fra: Emneansvarlig må bidra  

Til: Emneansvarlig skal bidra  

  
Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme            
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Forslag nr. 2 SP-Sak 25/22 Kapittel  Side 7 

 

Linjenummer 

266 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Ylva K. Gundersen             

Forslag 

I emner som undervises på norsk, bør det brukes norsk pensumlitteratur der det finnes, 

fremfor andre skandinaviske språk og engelsk.  

 

Ønsker å legge til engelsk.  

  
Vedtak Vedtatt mot 1 stemme og 5 avholdende 

stemmer             
 

 

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 25/22 Kapittel  Side 36 

 

Linjenummer 

343 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Samfunnsvitenskapelige 

fakultet            

  

Forslag 

Endre fra: UiA bør jobbe for 

Til: UiA skal jobbe for  

  
Vedtak Enstemmig vedtatt              

 

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 25/22 Kapittel  Side 37 

 

Linjenummer 

343 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Maiken K. Andersen               

Forslag 

Dette innebærer blant annet å legge til rette for flere digitale løsninger og utvekslingsavtaler 

av geografisk nærhet. Bærekraftige reiser bør subsidieres.  

  
Vedtak Vedtatt mot 4 avholdende stemmer               

 

 

Forslag nr. 5 SP-Sak 25/22 Kapittel  Side 11 

 

Linjenummer 

416-418 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Inger Elise Tysvær                
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Forslag 

Parkering tilknyttet UiA skal avgiftsbelegges. Dette skal gjelde for studenter, ansatte og 

besøkende. Prisene på de ulike parkeringsområdene skal differensieres etter antatt 

kjøpekraft.  

  
Vedtak Falt med 2 stemmer                

 

                                   

                                  Forslag til vedtak  

                                   

                                  Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til nytt politisk 

                                  dokument for mangfold og bærekraft, med de endringer som måtte  

                                  forekomme på møtet.  

 

                                 Enstemmig vedtatt   
 

 

 

SP-sak 26/22            Politisk dokument for Læringsmiljø   

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 1 

 

Linjenummer  

3-4 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Trude W. Jernæs         

Forslag 

…de fem læringsmiljøperspektivene; det fysiske, psykososiale, digitale, organisatoriske og 

pedagogiske læringsmiljø. 

  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme    

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 3 

 

Linjenummer  

101-103 

Forslagstype 

Endringsforslag  

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær        

  

Forslag 

…103: (…), og studenter med astma og allergier.  

  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme    

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 45 

 

Linjenummer  Forslagstype   
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127 Tilleggsforslag  

Forslagsstiller  Maiken K. Andersen           

Forslag 

Legge til avsnitt: 

«Antall grupperom skal økes i takt med studentmassen på begge campuser»  

  

Vedtak Enstemmig vedtatt     

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 5 

 

Linjenummer  

162 

Forslagstype 

Tilleggsforslag  

  

Forslagsstiller  Eline Marie Nilsen, 

Ingrid Marie S. 

Lindqvist, Kristine L. 

Solvang og Victoria 

Nørve          

  

Forslag 

Legge til på slutten av setningen: 

«på begge campus»   

  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme      

 

Forslag nr. 5 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 5 

 

Linjenummer  

170-172 

Forslagstype 

Tilleggsforslag og 

endringsforslag   

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen           

  

Forslag 

«Bruk og valg av digitale verktøy i utdanningen bør basere seg på hva som benyttes i 

arbeidslivet, der emneansvarlig aktivt er oppmerksom på nye «bølger» av kompetanse i 

arbeidslivet som kan bidra til at studentene utvikler relevante digitale ferdigheter. 

  

Vedtak Falt med 1 stemme       

 

 

Forslag nr. 6 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 46 

 

Linjenummer  

172 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  Lars Magnus 

Halvorsen            
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Forslag 

Open Source – programmet skal vurderast i større grad.  

  

Vedtak Falt med 8 stemmer      

 

Forslag nr. 7 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 6 

 

Linjenummer  

212 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  STA-styret               

Forslag 

Legge inn punkt 3.2 om læringsmiljøteam fra det gamle dokumentet inn i det nye.  

  

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme       

 

Forslag nr. 8 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 9 

 

Linjenummer  

332-333 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Jonas Buerskogen                

Forslag 

Fra: Alle førsteårsstudenter skal ha tilbud om en mentorordning i løpet av sitt første 

semester.  

Til: Alle førsteårsstudenter skal ha tilbud om en mentorordning gjennom hele sitt første 

studieår.  

  

Vedtak Vedtatt mot 2 avholdende stemmer       

 

Forslag nr. 9 SP-Sak 26/22 Kapittel  Side 10 

 

Linjenummer  

377-378 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær               

  

Forslag 

Det skal ikke legges opp til undervisning etter 16.00, med mindre det er strengt nødvendig. 

Og det skal absolutt ikke legges opp til obligatorisk undervisning etter klokken 16.00.   

Vedtak Falt med 12 stemmer        
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                                  Forslag til vedtak  

                                   

                                  Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til nytt politisk 

                                  dokument for læringsmiljø, med de endringer som måtte  

                                  forekomme på møtet.  

 

                                 Vedtatt mot 1 avholdende stemme  

                                 --------------------------------------------- 

                                 Protokolltilførsler i saken 

1. William T. Svendsen og Anette Wold Johansen skrev under den 

følgende teksten: 

Vi ønsker at STA skal ha politikk om åpen kildekode. Vi er uenig i 

utfallet i saken.  

                                    

2. Lars Magnus Halvorsen og Anette Wold Johansen skrev under den 

følgende teksten:  

Ønsker at Open Source/åpen kildekode tas opp som et tema ved en 

senere anledning.  

  
 

 

                                          
SP-sak 27/22            Politisk dokument for Utdanningskvalitet  

 

 

Forslag nr. 1 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 3 

 

Linjenummer  

87 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær  

  

Forslag 

Det skal jobbes for at studentene kan ha mulighet til å kjøpe brukte bøker uten at det går 

utover mulige «access codes» eller andre nødvendige digitale ressurser.   

Vedtak Vedtatt mot 4 avholdende stemmer  

 

 

 

Forslag nr. 2 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 57 

 

Linjenummer  

103 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Lars Magnus 

Halvorsen   
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Forslag 

1.3 Kommersialisering av høyere utdanning endres til: 

Om kommersialisering …  

Vedtak Falt med 10 stemmer og 8 avholdende 

stemmer   

 

Forslag nr. 3 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 60 

 

Linjenummer  

181 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Mailen K. Andersen      

Forslag 

Fra: Videre er det viktig  

Til: Det er viktig   

Vedtak Enstemmig vedtatt    

 

 

Forslag nr. 4 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 8 

 

Linjenummer  

253 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  Jonas T. Buerskogen       

Forslag 

Universitetet må sørge for at studentene er klar over de veiledningsmulighetene de har 

gjennom studieveiledning og UiA Karriere.  

Merknad: Dette skal inn etter, «rimeleg tid»  
Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme     

 

    

Forslag nr. 5 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 62 

 

Linjenummer  

255 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Samfunnsvitskapleg 

fakultet      

  

Forslag 

Opprinnelig tekst: Informasjon skal være tilgjengelig på norsk og engelsk.  

Endring: Informasjon fra universitetet skal være tilgjengelig på norsk, samisk og engelsk.  

Vedtak Enstemmig vedtatt      

 

    

Forslag nr. 6 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 63 

 

Linjenummer  

296 

Forslagstype 

Endringsforslag    

  

Forslagsstiller  Trude W. Jernæs og 

fakultet for teknologi 

  



  

 

14 

og realfag       

Forslag 

Orginal tekst: Gjerne gjennom gjesteforelesinger.  

Endring: Dette kan for eksempel gjøres ved gjesteforelesinger. Emneansvarlig har ansvar 

for kvaliteten.   

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme       

 

    

Forslag nr. 7 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 11 

 

Linjenummer  

384-390 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen og Inger 

Elise Tysvær        

  

Forslag 

(…) Det skal gis skriftlig tilbakemelding på alle obligatoriske oppgaver til hver enkelt 

student/gruppe, mer enn godkjent/ikke godkjent.    

Vedtak Vedtatt mot 2 avholdende stemmer    

 

    

Forslag nr. 8 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 13 

 

Linjenummer  

460 (foran det som 

står) 

Forslagstype 

Tilleggsforslag    

  

Forslagsstiller  Kristine L. Solvang, 

Eline Marie Nilsen, 

Victoria Nørve og 

Ingrid Marie S. 

Lindqvist         

  

Forslag 

UiA og Internasjonalt kontor har et ansvar for å gi riktig og god informasjon og veiledning 

til studenter som vurderer eller skal på utveksling.     

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme 

 

    

Forslag nr. 9 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 68 

 

Linjenummer  

475-476 

Forslagstype 

Strykningsslag    

  

Forslagsstiller  Trude W. Jernæs            

Forslag 

Jeg vil stryke linjene 475-476:  

UiA skal tilstrebe aktiv avmelding for utvekslingsoppholdet. Avmelding skal enkelt kunne 

gjøres av studentene gjennom digitale portaler.  

     

Vedtak Falt med 9 stemmer og 7 avholdende  
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Forslag nr. 10 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 17 

 

Linjenummer  

584 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen           

  

Forslag 

Opptak til universitetet skal være i tråd med hva studenten skal kunne klare å gjennomføre 

gjennom studiene.  

Hvis opptakskravene endres, må det gjenspeiles i undervisningen.  

     

Vedtak Vedtatt mot 4 stemmer og 2 avholdende 

stemmer   
 

 

                                        

Forslag nr. 11 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 18 

 

Linjenummer  

Etter 608 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Anette Wold 

Johansen           

  

Forslag 

Dersom UiA har tillatt et unntak i opptakskrav, må universitetet ta ansvar for at studenten 

ikke faller fra på teoretisk eller klinisk grunnlag knyttet til opptakskravet.  

     

Vedtak Vedtatt mot 2 stemmer og 4 avholdende 

stemmer   
 

 

 

Forslag nr. 12 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 17 

 

Linjenummer  

590 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Marie Nørvåg              

Forslag 

Gammel tekst: 

«9.2 Senter for fremragende forskning (SFU)  

Nytt forslag: 

«…(SFU) og Senter for fremragende forskning (SFF).  

     

Vedtak Vedtatt mot 1 avholdende stemme 
 

 

Forslag nr. 13 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 17 

 

Linjenummer  

591-592 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Marie Nørvåg              
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Forslag 

Gammel tekst: 

«SFU tilknyttet universitetet skal bidra til innovativ læring, og den generelle 

utdanningskvalitet.  

Nytt forslag: 

«SFU og SFF tilknyttet universitetet skal bidra til innovativ læring og forskning, og øke den 

generelle utdannings- og forskningskvaliteten»  

     

Vedtak Enstemmig vedtatt  
 

 

Forslag nr. 14 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 17 

 

Linjenummer  

593 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Marie Nørvåg              

Forslag 

Gammel tekst (linje 592-593)  

«STA skal støtte universitetets arbeid om å opprettholde eksisterende sentre, og etablering 

av nye sentre tilknyttet institusjonen»   

Nytt forslag: 

«…, og etablering av nye sentre, både for forskning og undervisning, tilknyttet 

institusjonen»   

     

Vedtak Enstemmig vedtatt  
 

 

 

Forslag nr. 15 SP-Sak 27/22 Kapittel  Side 18 

 

Linjenummer  

605-608 

Forslagstype 

Tilleggsforslag     

  

Forslagsstiller  Jonas T. Buerskogen               

Forslag 

Fra: Universitetet må utarbeide en lokal handlingsplan som forebygger frafall i høyere 

utdanning. I tillegg til handlingsplanen med konkrete tiltak må universitetet legge til rette 

for smidige og enkle overgangsordninger mellom studier, dersom en student ønsker å bytte 

til andre studier.  

Til: Universitetet må kartlegge årsakene til studentfrafallet og utarbeide en lokal 

handlingsplan som forebygger frafall i høyere utdanning. I tillegg til handlingsplanen med 

konkrete tiltak må universitetet legge til rette for smidige og enkle overgangsordninger 

mellom studier, dersom en student ønsker å bytte til andre studier. 

     

Vedtak Enstemmig vedtatt  
 

                                   Forslag til vedtak         

                                  Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til nytt politisk 

                                  dokument for utdanningskvalitet, med de endringer som måtte  

                                  forekomme på møtet.  

 

                                  Enstemmig vedtatt   
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Infosaker 
 

SP-sak 28/22             Eventuelt  

 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 21.35. 



Siden sist STA-styret – mai 2022 

 

Høringer  

Katrine og Kristoffer har svart på høring om valgt eller ansatt rektor på UiA.  

 

Media 

Styret har promotert RSU-valget på sosiale medier. 

 

Arrangement og konferanser 

Andrea og Lisa fra SP/Internasjonalt utvalg har deltatt på SAIHs årsmøte i Oslo. 

Andrea har sammen med SAIH og SAIH Kristiansand arrangert panelsamtale i Demokatituka.  

STAs internasjonale utvalg arrangerte ‘Democracy quiz and empanadas’ i Global Lounge i 

Demokratiuka.  

Marie har deltatt på nasjonal studentdag sammen med Forandringsfabrikken, for å jobbe med 

hvordan studentdemokratiene skal promotere barnerettighetsuniversitet  

 

 

Aktivitet 

Katrine har vært observatør på eksamen i ORG-123 

Katrine og Andrea har jobbet med læringsmiljø-undersøkelsen 

Andrea og Katrine deltok på Språkutvalgets første språkfrokost.  

Marie, Kristian Fredrik og Kristoffer har jobbet med Karriereuken, og hatt flere møter relatert 

til dette.  

Marie og Katrine har deltatt på møter med arbeidsgruppen for felles førstesemestertiltak.  

 

Annet 

 

 

 



Siden sist v/ UiA-styrets studentrepresentanter 

Mai 2022 – møte i UiA-styret 11.mai, møte i SP 25.mai. 

__________________________________________________________________________________ 

I Studentparlamentsmøtene (SP) har universitetsstyrerepresentantene valgt av studentene (via SP) 

mulighet til å presentere for SP hva de har gjort siden sist parlamentsmøte. Alle deltakere i SP-møtet 

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 

___________________________________________________________________________ 

Siden sist har UiA-styret hatt ett møte. Neste møte er 14.-15.juni. Dette er det siste møte for 

perioden, hvor vi også skal ha styreseminar. Om du ønsker å lese kommende saksliste og gi 

oss innspill kan du finne sakslisten og sakspapir på denne linken (den publiseres vanligvis én 

uke i forveien av møtet): http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557 

Om du ønsker å spille inn noe til oss, eller stille spørsmål utover tiden i SP-møtene kan du ta 

kontakt med oss på den måten du måtte ønske. Vi er tilgjengelige på mail, facebook eller om 

vi møtes fysisk på campusene. Vi vil gjerne høre hva dere tenker om sakene, eller om 

potensielle saker å ta opp i UiA-styret. 

Herunder vil du kunne lese om noen av sakene som var oppe i sist UiA-styremøte, som vi 

tenker er av særlig interesse for Studentparlamentet. Men, er det ønskelig å se alle sakene kan 

du finne sakspapirene fra møtet her:  

https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Meetings/Details/568637 

Vi kan informere om at vi ble invitert til og gjennomførte formøte med STA-styret 9.mai. 

Dialogsmøte og omvisning på MIL (Mechatronic Innovation Lab): 

Vi fikk en omvisning på laben hvor vi fikk se utstyret de har, ble orientert om ulike prosjekter 

og samarbeid, samt om hvordan studenter inkluderes i laben. De kunne også fortelle at de 

hadde et ønske om å øke utnyttelsesgraden av utstyret de har. De så for seg å kunne bli 

hyppigere brukt av andre virksomheter og å inngå flere prosjekter, dette inkluderte også å øke 

studentaktiviteten i MIL. 

 

 

https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/universitetsstyret
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Boards/Details/213557
https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Meetings/Details/568637


Etablering og nedleggelse av studier på UiA: 

Hvert år behandler UiA-styret søknader fra de ulike fakultetene/LU om å etablere og legge 

ned studier. I år kom det søknader fra tre ulike fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap, 

Fakultet for teknologi og realfag, og Fakultet for Kunstfag. 

Samfunnsvitenskap: 

De ønsket å legge ned to studier og deretter opprette fire studier. Enkelt sagt handlet dette om 

å dele opp to masterstudier, slik at de ble til fire ulike. Dette gjorde fakultetet innenfor sin 

egen økonomiske ramme.  

De to studiene de legger ned fra og med høsten 2023:  

• Sosiologi og sosialt arbeid (master 2 årig) 

• Global utvikling og samfunnsplanlegging (master 2 årig) 

Så fra høsten 2023 vil fakultetet ha disse studiene:  

• Sosialt arbeid (master 2 årig) 

• Sosiologi (master 2 årig) 

• Global Development, Crisis and Change (master 2 årig) 

• Samfunnsplanlegging, sted og prosess (master 2 årig) 

Teknologi og realfag: 

De ønsket å etablere et masterprogram hvor de hever kriteriene for å komme inn. De vil sette 

B-krav for å komme inn på studiet, og hvor de har et større fokus på å også få internasjonale 

studenter til å søke. Dette gjorde fakultetet innenfor sin egen økonomiske ramme.  

Så fra høsten 2023 vil fakultetet ha dette studiet:  

• Intelligent Data Sensing, Processing and Communications, Master’s Programme 

Kunstfag: 

På grunn av at rammeplanen for lærerstudenter har endret seg, legger dette også føringer for 

studiene på UiA. Rent konkret handler dette om at lærerutdanningene nå skal være på 5 år, 

tilsvarende masternivå. Faglærerutdanning i musikk var et treårig studieprogram hvor 

studentene studerte musikk og pedagogikk for å kunne være lærer i musikkfaget. Fordi det nå 

er nye nasjonale føringer for lærerutdanningene ble Kunstfag nødt til å vurdere om de skulle 

ha en 5årig musikklærerutdanning eller ikke. De har konkludert med at de heller ønsker å 

satse på studieprogrammer for utøvende musikk. På denne måten vil de sikre høy 

musikerkompetanse på sine studenter, hvor de deretter kan bygge på studiene sine med 



pedagogikk (PPU) for å kunne være lærer innen musikk. I tillegg vil de etablere et nytt 

årsstudie for å treffe flere søkere på et område hvor det er etterspurt kompetanse. Dette gjorde 

fakultetet innenfor sin egen økonomiske ramme, men fordi nedleggelsen av 

faglærerutdanningen er flere studiepoeng enn et årsstudium vil de resterende studiepoengene 

(pengene som finansierer studieplassene) trekkes tilbake til UiA sentralt. Disse kan så tildeles 

fakultet/LU som søker om nye studieplasser. Dette kan alle fakultetene/LU ved UiA søke om 

ved neste runde av tildelinger. 

Studiet de legger ned fra og med høsten 2023:  

• Faglærerutdanning i rytmisk musikk (bachelor 3årig) 

Fra høsten 2023 vil fakultetet ha dette studiet: 

• Live Electronics (årsstudium) 

 

Orientering om søkertall 2022: 

Generelt har søkertallene (i samordna opptak) i landet gått ned i år. Dette kan skyldes kunstig 

høye søkertall under korona. Likevel har UiA en mindre nedgang i søkertall sammenlignet 

med nasjonale tall, noe som er bra. UiA har en nedgang i søkertall på 11,1 %, men det på 

nasjonalt nivå er en nedgang på 12,4 %. Det har også vært en nedgang i lokalt opptak, med 

347 færre søkere enn i fjor. Søkertall er komplekse, og gir kun et bilde på antall søknader, og 

ikke hvor mange som faktisk begynner å studere på UiA. Så vi vil anbefale de som er 

interesserte i saken å lese sakspapir og vedlegg i saken på UiAs nettsider. 

Utvidelse av lokaler på campus Kristiansand: 

UiA ser på å utvide lokaler på campus Kristiansand, da med hovedmål om å øke antall 

kontorer for de ansatte. Per i dag er det for få kontorer i forhold til antall ansatte som har 

behov for kontorer. Det ble i sakspapirer foreslått en utvidelser ved bygg E. Fra sakspapirene 

ble sendt ut og til UiA-styremøtet ble holdt hadde ledelsen fått nye tall på estimert pris på 

denne utbyggingen. Noe som kom på en sum svært mye høyere enn først antatt. Dermed ble 

ikke punktet om å sette i gang utbygging av bygg E realitetsbehandlet. Styret vedtok derimot 

at universitetsdirektøren skulle fortsette arbeidet med å finne løsninger for utvidelse av 

campus, da det tydelig er behov for mer arealer. Vi som studentrepresentanter løftet også at 

det også er plassmangel blant studentene på campus, med et spesielt stort trykk i perioder. Vi 

løftet også at behovene for type lokaler og arbeidsplasser kan ha endret seg noe under korona, 



noe som fører til at fasilitetene på UiA ikke dekker de behovene studentene har gjennom en 

studiehverdag.  

Universitetsdirektør, ledelsen for øvrig og administrasjonen vil jobbe videre med å finne gode 

løsninger på utvidelse på campus. 

Dialogsmøte med Handelshøyskolen ved UiA: 

Tidligere i perioden hadde UiA-styret dialogsmøter med alle fakultet og LU. Der presenterte 

de ulike sitt arbeid, hva de er fornøyde med å ha oppnådd den siste tiden og hva de opplever 

som en utfordring. Den dagen hadde ikke Handelshøyskolen mulighet, og dermed ble deres 

dialogsmøte med styret på dette møtet i mai. Det var en fin og nyttig dialog for styret, for å 

lære fakultetet bedre å kjenne med tanke på målene de har satt seg og hva styret kan gjøre for 

å legge til rette for dette. 

Informasjonsutveksling: 

På forespørsel fra oss studentrepresentanter ble vi orientert om studentvalget. Dette gjaldt 

både valgoppslutning, rekrutering til RSU-valget og gjennomføringen av Demokratiuka. 

Det kom frem at engasjementet blant studentene med tanke på Demokratiuka var noe lavere 

enn forventet, og ledelsen lurte på hva som kunne være årsaken til dette, og hvordan dette ev. 

kan løses. Her håper vi SP og STA-styret er på ballen for å komme med forslag til ledelsen på 

hvordan neste års Demokratiuke kan få en større suksess når det kommer til studentdeltakelse. 

Opplæring av nye studentrepresentanter i UiA-styret: 

Vi vil invitere de påtroppende UiA-styrerepresentantene, valgt av SP 19.mai, til å observere 

møtet i juni for opplæring og overlapp. 

 

Avslutningsvis vil vi takke for året som har vært, og ønsker de nye representantene i både 

UiA-styret, SP, STA-styret og øvrige RSU lykke til med neste periode! 

 



SP-sak 31/22  

Møtedato 25.05.22  

Saksbehandler Katrine B. Øydna og Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

  

Handlingsplan 2022/2023  
  

Bakgrunn for saken  

 

Ifølge STAs vedtekter skal Studentparlamentet vedta handlingsplan, etter innstilling fra STA-

styret, innen 31.mai.  
 

Derfor løftes nå innstilt handlingsplan til Studentparlamentet for behandling.  

Handlingsplanen vil gjelde fra og med neste periode, fra juli 2022 til og med juni 2023.  
 

Argumentasjon   
 

Hvert år vedtas en ny handlingsplan for organisasjonen. Denne planen skal være 

organisasjonens øverste politiske prioriteringer gjennom perioden. Det er opp til hvert sittende 

styre og Studentparlament å utforme den slik man mener er best for organisasjonen, og 

bestemme hva den skal inneholde av politiske prioriteringer.  
 

Handlingsplanen begrenser ikke hva STA som organisasjon skal jobbe for. Møter, initiativ og 

oppgaver både utenifra og innad skjer parallelt med handlingsplanen. Derfor er det viktig at 

handlingsplanen ikke inneholder for mange punkter. Inneholder planen mange og/eller 

omfattende punkter, vil det bli vanskeligere for styret å gjennomføre arbeidet. Det betyr at 

punkter SP anser som viktig kan bli prioritert bort, på grunn av kapasitetsbegrensninger i 

styret.  

 

Styret har laget en handlingsplan som favoriserer kvalitet fremfor kvantitet. Enkelte av 

punktene er overført fra forrige handlingsplan, mens andre ivaretar påbegynte prosjekter og 

initiativer.  

Styret har besluttet å ikke kategorisere de politiske punktene på handlingsplanen i konkrete 

fagområder.  Dette fordi Studentparlamentet i april vedtok en stor revidering av de politiske 

dokumentene til STA, men også fordi påtroppende styre selv skal få bestemme hvordan de 

ønsker å fordele handlingsplanpunktene seg imellom. 

Politikk 

Denne delen av handlingsplanen presenterer de øverste politiske prioriteringene til STA i 

perioden 22/23. Det prioriteres blant annet å arbeide for at UiA tar i bruk nye og varierte 

vurderingsformer, RSU- og tillitsvalgtopplæring, synliggjøring av tilbudet om utveksling og 

arbeide for mer studentvennlige åpningstider av bibliotek og kantine/kiosk.  

SHoT- undersøkelsen og koronakommisjonens rapport viser at studentens psykiske helse er 

enda verre en den var før pandemien. Styret mener derfor det er særlig viktig å prioritere 

denne problemstillingen i neste periode. Det er derfor foreslått å legge inn 

handlingsplanpunkter om skravlekopp, økning av studentengasjement og tiltaksplan for 

mobbing og trakassering.  



Styret har i denne perioden jobbet aktivt for å styrke samarbeidet mellom næringslivet og 

UiA, særlig i form av en helhetlig karriereuke. STA har allerede koblet mange interne og 

eksterne aktører på dette prosjektet og styret anser det derfor som svært viktig å prioritere 

dette i perioden 22/23.  

Organisasjon  

STA sin nettside trenger å være mer brukervennlig og oversiktlig. Styret mener derfor det vil 

være lurt å prioritere dette i den neste perioden. Dette er et stort stykke arbeid, og påtroppende 

styre står derfor fritt til å velge hvordan de velger å løse denne oppgaven.  

Styret ser det også som hensiktsmessig å undersøke bruken av sosiale medier for å sikre at vi 

når ut til så mange som mulig.  

Videre følger en del kontinuerlig prioriteringer som alltid føres opp på handlingsplanen. Disse 

er gjerne like hvert år.  

Studentparlamentet må gjerne ta kontakt med saksbehandlere i forkant av SP-møtet for å 

drøfte ideer og tanker, og hvordan dette kan foreslås inn i planen om man ønsker å endre noe. 

På denne måten kan vi finne gode løsninger sammen.  

  

Økonomiske konsekvenser   
 

Alt etter hva Studentparlamentet vedtar, kan det medføre økonomisk konsekvenser for STA. 

Økonomiske konsekvenser tas med når budsjettet for 2023 vedtas i Studentparlamentsmøte i 

september 2022.  

  

Innstilling fra styret   
 

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.   
 

Forslag til vedtak  

  

Studentparlamentet vedtar Handlingsplan 2022/2023, med de endringer som forekommer på 

møtet.   

  
 

Vedlegg   
 

Handlingsplan 2022/2023  

  

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 31st of 

May and is proposed by the STA-board.  
 



Forslag til ny handlingsplan 2022/2023 

Politkk  

• STA skal arbeide for økt faglig tilknytning mellom studenter og arbeids- og næringsliv, 

derunder utvikling av en helhetlig karrieruke  

• STA skal arbeide for at UiA skal benytte seg av nye og varierte vurderingsformer 

• STA skal arbeide for at UiA tar mer ansvar for opplæringen av egne råd, styrer og utvalg  

• STA skal arbeide for økt synlighet og tilgjengelighet av UiAs vitenskapelige resurser for 

studenter  

• STA skal arbeide for at UiA synliggjør tilbudet rundt utveksling og tilgjengeliggjør informasjon, 

for eksempel ved å benytte seg av studentambasadører   

• STA skal arbeide for at UiA har døgnåpne bibliotek  

• STA skal arbeide for at det er kveldsåpen kiosk på begge campuser  

• STA skal arbeide for en bevisstgjøring rundt utenforskap, for eksempel ved at det arrangeres 

faste skravletreff i skravlesonene 

• STA skal arbeide med å øke studentengasjementet ved UiA  

• STA skal arbeide for at det ansettes en fast stilling på UIA sentralt som jobber med 

studenttilitsvalgtssystemet, i samarbeid med STA  

• STA skal arbeide for at UiA forbedrer og utvikler dagens tillitsvalgtordning, herunder særlig 

opplæringen 

• STA skal arbeide for at UiA utarbeider en tiltaksplan for mobbing og trakassering  

 

Organisasjon  

Kommunikasjon  

• STA skal arbeide for en totalrenovering og organisering av STAs nettside 

•  STA skal undersøke bruken av forskjellige sosiale medier og hvordan disse kan brukes i STA  

Kontinuerlege prioriteringer  

• STA, i samarbeid med UiA, skal arbeide for å synliggjøre studentpolitikk og studentenes 

rettigheter  

• STA skal være aktive i media og fronte studentpolitiske saker  

• STA skal delta på og være synlige under arrangement som er relevante for studentpolitiske 

saker  

• STA skal jobbe med Studentvalget 2023  

 



SP-sak 32/22 

Møtedato 25.05.22 

Saksbehandler Kristoffer Robert Spenik  

  

Resolusjon om bruk av åpen kildekode ved UiA 

Bakgrunn for saken  

På bakgrunn av diskusjonene på SP-møte 27.april har STA-styret besluttet å ta opp debatten 

om utvidet bruk av programvarer med åpen kildekode. Dette var et interessant tema som STA 

ikke har politikk på.  

  

Argumentasjon  

Per dags dato støtter UiA kun Windows og Mac. Dette vil si om du bruker andre 

operativsystemer (OS), for eksempel Linux eller Chromebook så kan du i verste fall risikere å 

ikke kunne fullføre eksamen. Dette fordi UiA sine systemer ikke støtter disse OSene. Spesielt 

Chromebook er blitt veldig populært. I 2020 ble det solgt flere Chromebooks en Mac PCer.  

Det er flere grunner til å benytte seg av åpen kildekode. Frihet og fleksibilitet står sentralt i 

verdiene til åpen kildekodeprogramvarer, og det eksemplifiseres kanskje best ved 

programvarens tilgjengelighet. De fleste åpen kildekode programvarer er gratis og kan hentes 

fra offentlige nettsider.  

Programvarer med åpen kildekode sikrer god kvalitet fordi forbedringer og endringer vil bli 

sett og kritisert av et fellesskap av mennesker. Dette gir et insentiv til de som velger å endre 

og forbedre programvaren.  

Et av de mest brukte argumentene for bruk av åpen kildekode er kostnad. Vanligvis er du 

ikke forpliktet til å betale for programvarer som har åpen kildekode. Dette er penger spart 

som universitet kan bruke på andre tiltak.  

Sikkerhet og personvern er en bekymring som mange tar opp når det gjelder åpen kildekode. 

Teorien om «mange øyne» beskytter dette. Hvis kildekoden er åpen, vil det være flere 

muligheter for både fagfolk og «vanlige» folk til å gjennomgå koden og gjøre den sikrere. 

Det vil si at sikkerheten og personvernet til alle brukere er beskyttet fordi alle har innsyn i 

programvaren. Denne teorien har kontinuerlig vist seg å stemme.  

Sist, men ikke minst er innovasjon. Når du har en tjeneste eller produkt som noen jobber med 

fordi de ønsker å jobbe med det, (ikke bare fordi de får betalt), kan deres kreativitet og 

drivkraft bidra med gode ideer. Dette inspirer ofte til utviklingen av nye og bedre funksjoner 

som i noen tilfeller kan være banebrytende.  

Det finnes derimot også argumenter mot bruken av programvarer og operativsystemer som 

benytter seg av åpen kildekode. Mange mener at disse programvarene kan være vanskelig å 

bruke for personer som ikke er veldig teknisk anlagt. Windows og Mac er to 



operativsystemer som er veldig bruker vennlige. Derimot kan andre åpenkilde programvarer 

vær mindre brukervennlig om en ikke er veldig teknisk anlagt.  

   

Økonomiske konsekvenser  

Det er ingen økonomiske konsekvenser.  

  

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet vedtar det helhetlige forslaget til resolusjonen om bruk av åpen kildekode 

ved UiA, med de endringer som måtte forekomme på møtet.  

  

Innstilling fra styret  

 STA-styret innstiller til enstemmig på resolusjonen om bruk av åpen kildekode ved UIA 

 

Vedlegg  

Resolusjon om åpen kildekode ved UiA  

  

English Summary  

In this resolution the STA-board wants to address the use of open-source software in higher 

education. With the current pace of technological development, it is imperative that 

universities can keep up with new technologies. There are many positives for using open-

source software. The Student Parliament shall address these. 

 



Resolusjon om bruk av åpen kildekoding ved UiA 

Utdanningsinstitusjoner har de siste 20 årene begynt å tilgjengeliggjøre sine 

akademiske ressurser og tjenester på nett. Dette har forent det globale samfunnet 

på en felles plattform, den digitale sfæren. Til tross for kontinuerlige tekniske 

utfordringer, viser digitaliseringen av utdanning mye lovende. Programvarer med 

åpen kildekode tilbyr én tilnærming til å løse de tekniske problemene ved å 

oppdatere og optimalisere digitalbasert læring.  

Åpen kildekode innebærer at brukeren får innsyn i hvordan programvaren fungerer. 

Brukeren kan også endre på feil og gjøre forbedringer på programvaren. Det kan 

både være privatpersoner eller firmaer som er brukere. Ideen bak dette er å skape et 

samfunn som kan forbedre og skreddersy programvaren. Kort sagt, denne typen 

programvare utgis med kildekoden, slik at brukeren kan redigere, studere, bruke 

eller dele programmet. Et slikt system kvalitetsikrer programvaren og skaper en 

fellesressurs.  

Bruken av åpen kildekode begynner å bli mer og mer vanlig i høyere utdanning. Et 

eksempel på dette er “Open Source University Alliance». Dette er et initiativ 

påbegynt av “Erasmus Without Paper” prosjektet. Målet deres er å hjelpe alle høyere 

utdanningsinstitusjoner med å møte etterspørselen av det digitale skiftet.  

I dag støtter UiA kun Windows og Mac som operativsystemer. I dagens samfunn har 

vi en enorm teknologisk utvikling. Dette er noe universitetet må etterstrebe og følge.  

Det utvikles i dag flere nye operativsystemer og programvarer som benytter seg av 

åpen kildekode. Disse blir mer og mer populære og med dagens praksis ved UiA 

hindrer de studenter til å ta i bruk potensielt bedre og billigere digitale verktøy.  

Med de kommende kuttene i høyere utdanning er sektoren nøyt til å tenke nytt. Åpen 

kildekode kan være et alternativ til å få ned kostnader på digitale verktøy, utvikle 

sikkerhet og personvern, tilgjengelig gjøre bedre digitale verktøy og fleksible 

programvarer til studentene. 

  

STA mener derfor: 

- At UIA skal i større grad støtte, benytte og tilby programvarer som bruker 

åpen kildekoding til studentene ved UIA. 

 

https://open-source-alliance.erasmuswithoutpaper.eu/


SP-sak 33/22 

Møtedato 25.05.22 

Saksbehandler Kristian Fredrik Meyer Ødegård 

 

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Agder 2021/2022  

Bakgrunn for saken 

Ifølge STAs vedtekter, § 37, skal STA-styret legge frem sin årsberetning av organisasjonens 

arbeid i perioden. Årsberetningen skal legges frem på Studentparlamentets siste møte i sin 

periode. Derfor løftes saken nå til Studentparlamentet.  

 

Argumentasjon  

Årsberetningen tar for seg høydepunkter, og viktige gjennomslag og oppgaver STA har stått 

ovenfor og gjennomført i perioden 2021/2022. Den tar ikke for seg alle oppgaver og detaljer, men 

gir en god oversikt over bredden av arbeid STA-styret har gjort i sin periode, og hva 

organisasjonen har utrettet. 

 

Hele årsberetningen blir ikke lagt frem i detalj på møtet; det vil bli gitt en kort oppsummering. I 

tillegg vil det være mulig for Studentparlamentet å stille spørsmål til beretningen og innholdet i 

den. Her vil både saksbehandler og resten av STA-styret kunne svare på spørsmål. 

 

Dette er en mulighet for SP til å følge opp organisasjonen og sikre at deres prioriteringer gjort via 

handlingsplan og andre vedtak er blitt fulgt. 

 

Skulle det være detaljerte spørsmål setter styret pris på at de kommer på forhånd slik at man kan 

gi så gode svar som mulig. Spørsmål som stilles til saksbehandler på forhånd kan selvsagt gjentas 

på selve møtet av spørsmålsstiller slik at hele Studentparlamentet får høre styrets svar. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ingen økonomiske konsekvenser i saken.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet godkjenner Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder 2021/2022, og 

tar denne til etterretning.  

 

Innstilling fra styret 

STA-styret innstiller enstemmig på forslag til vedtak.  

 

Vedlegg  

Årsberetning for Studentorganisasjonen i Agder 2021/2022 

Gjennomgang av Handlingsplan 2021/2022 

  

English Summary  

STA`s regulations states that the board shall present their yearly report at the last SP-meeting of 

their time of function.  
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Årsberetning for Studentorganisasjonen 

i Agder – 2021/2022  

 

  

Årsberetningen for Studentorganisasjonen i Agder legges frem for Studentparlamentet 25. 

mai 2022. STAs årsberetning er en gjennomgang av året som har gått, og hva STA har 

gjennomført det siste året. Beretningen går ikke i detaljer på alle oppgaver som STA-styret 

har gjennomført, men tar for seg de viktigste sakene som har blitt arbeidet med siden STA-

styrets tiltredelse 1. juli 2021.  

Årets beretning ser tilbake på et år preget av raske skiftninger pga pandemien, vi har 

kjempet for studentenes interesser når hverdagen raskt endret seg. Et år som startet med 

åpenhet, hvor Norge åpnet opp i slutten av september, hvor det var masse fysiske 

møteplasser og begivenheter både i STA og i studentmassen. Samtidig endret året seg, mot 

jul.  Likevel har det vært et spennende år, med nye og uventede oppgaver som 

studentorganisasjon. STA har sikret gode gjennomslag for studentene ved UiA, både 

studentpolitisk og koronarelatert. Studentstemmen har vært synlig hele veien, både lokalt 

og nasjonalt.  

Jeg ønsker, på vegne av styret, å takke både interne og eksterne samarbeidspartnere for det 

arbeidet som har blitt gjort for UiA-studentenes studiehverdag.  

    

Rapporten er delt inn på følgende måte:  

Innhold  

STA-styret og sekretariatet .......................................................................................................................2 

STA-styret ..............................................................................................................................................3 

Sekretariatet ..........................................................................................................................................4 

Juli .............................................................................................................................................................5 

August .......................................................................................................................................................6 

September .............................................................................................................................................. 14 
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Oktober .................................................................................................................................................. 20 

November .............................................................................................................................................. 24 

Desember ............................................................................................................................................... 30 

Januar ..................................................................................................................................................... 35 

Februar ................................................................................................................................................... 40 

Mars ....................................................................................................................................................... 43 

April ........................................................................................................................................................ 48 

Mai ......................................................................................................................................................... 52 

Juni ......................................................................................................................................................... 56 

Generelt ................................................................................................................................................. 56 

HMS ........................................................................................................ Feil! Bokmerke er ikke definert. 

Administrativ utvikling i STA .................................................................................................................. 59 

Medieoppslag ......................................................................................................................................... 60 

Styrets avsluttende ord .......................................................................................................................... 62 

Vedlegg: .................................................................................................................................................. 63 

 

  

Vedlegg:  

1 – Gjennomgang av Handlingsplan 2021/2022    

STA-styret og sekretariatet  

STAs vedtekter sier at STA-styrets oppgave er å forestå den daglige driften av organisasjonen 

og behandle saker i tiden mellom parlamentsmøtene. Styret har i sin periode stått for den 

daglige driften og har med utgangspunkt i styringsdokumentene jobbet for studentenes 

beste på Universitetet i Agder (UiA).   
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STA-styret  

 

STA-styret har bestått av følgende personer i perioden 2021/2022:  

Leder: Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Nestleder: Kristoffer Robert Spenik 

Fagpolitisk ansvarlig: Marie Nørvåg  

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Katrine Bryggeså Øydna  

Mangfoldspolitisk ansvarlig: Andrea Oshaug Fostervold 

Styret har det siste året jobbet godt med de føringene Studentparlamentet har gitt gjennom 

handlingsplanen, øvrige vedtak og styringsdokumenter. Styremedlemmer har i tillegg fulgt 

opp utvalg internt i STA, råd, styrer og utvalg man er representert inn i og øvrige 

styreoppgaver. Det har blant annet vært gjennomført oppstartssamtaler, statussamtaler, og 

styremøte hver uke. Leder har øvrig hatt faste møter med dekaner og UiA-ledelsen hver 

torsdag.  

Styret startet med ferie i juli og startet sitt arbeid i august. Det har i løpet av året vært lagt 

opp til både faglige og sosiale sammenkomster, slik at styret har fått lære hverandre å 
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kjenne. Vi startet året med et åpent samfunn, og det er sikkert flere enn oss som husker da 

Norge «offisielt» åpnet igjen 25 september. Vi har vært heldige, og har hatt muligheten til å 

være på kontoret gjennom hele året, selv om Norge ble delvis nedstengt i vinter. Vi har også 

på tross av restriksjoner i deler av året hatt muligheten til å holde alle møter i 

Studentparlamentet fysiske. 

  

  

    

Sekretariatet  

  

Organisasjonskonsulent, Irene Bredal, har som alltid vært en utrolig viktig ressurs for STA-

styret. Hennes mangeårige erfaring fra Studentorganisasjonen i Agder og studentpolitikken 

har vært til stor hjelp – og er viktig for kontinuiteten når STA-styret skiftes ut og nye ansikt 

kommer inn.  

Organisasjonskonsulenten har ansvar for å følge opp arbeidet med daglig 

sentralbordfunksjoner, studentaktiviteter, HMS, beredskap, økonomi og byggforvaltning. 

Leder og organisasjonskonsulent har utgjort STAs beredskapsgruppe gjennom perioden. 

Dette har gått ut på å gjøre risikovurderinger og tiltak for STA-styret, 

Studentparlamentsmøter og bruk av STAs lokaler som brukes av både representanter og 

studentaktiviteter. 

Med vår organisasjonskonsulent på plass vet vi blant annet at praktiske oppgaver tas hånd 

om. Studenter som tar kontakt med STA møter et imøtekommende og vennlig ansikt som er 
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interessert i å hjelpe, og vise veien videre til riktig instans. Det samme gjelder for 

studentaktivitetene når de ønsker hjelp eller oppklaringer. I år har man ofte hatt kontakt på 

mail, men også der kan man være sikre på at det kommer en «smile» fra vår konsulent til 

studenter som tar kontakt. En viktig oppgave som gjør at STA som organisasjon er en god 

organisasjon å ta kontakt med, uansett hva saken måtte være.  

Styret ønsker å rette en særlig takk til vår organisasjonskonsulent, som gjør en uvurderlig 

jobb for styret og for organisasjonen som helhet. Hennes arbeid gir oss mulighet og 

handlingsrom til å arbeide for studentenes politiske interesser.  

 

Juli  

 

På grunn av sommerferie på UiA, og potensielle sommerjobber for de i styret tar alltid STA-

styret ut 4 uker sommerferie i juli. Allikevel ble det litt arbeid for leder, det var mange 

fuskesaker ved UiA under vårens eksamen, og en spesiell fuskesak gjorde at STA ble en del 

av medias søkelys.  
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August  

 

August måned begynner alltid med et smell i STA, og i år begynte den på den litt mer 

utfordrende måten.  Ettersom vi stod uten fast nestleder, men aktivitet var det likevel. Vi var 

også heldige å få hjelp av tidligere nestleder Linda Marie. Studiestart sparker perioden i gang 

med generelt travle og sosiale dager. 

Før studiestart var leder på “Avspark” med Norsk Studentorganisasjon, dette var en lærerik 

introduksjon til det studentpolitiske Norge hvor det ble dannet mange nye relasjoner som 

godt med for resten av perioden. 
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I de første ukene av august handler det også om å komme i gang for alle studentene på UiA, 

og gjøre seg kjent med både campus og nye emner. STA var godt representert i 

studiestarten på begge campusene. 
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STA-leder var med rektor Sunniva og Guri Melby. Det ble omvisning på campus og diskutert 

mye om MatRic laben i Grimstad.  
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I tradisjon tro var STA representert som faddere, denne gang var fagpolitisk, 

mangfoldspolitisk og læringsmiljøpolitisk ansvarlig med på å være faddervakter under 

studiestart. Der hjalp de til med å sørge for at alle nye studenter ved UiA opplevde en 

hyggelig og trygg studiestart.  
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STA -leder var med på å åpne en ny bærekraftsvegg på campus Grimstad og en bærekrafts 

trapp på campus Kristiansand. Det ble holdt flotte taler og appeller som poengterte 

viktigheten med å ta vare på kloden vi bor på, vi har trossalt kun en.  
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I august var det mange høringer å svare på. Leder leverte en høring om studentsosiale 

midler fra Velferdstinget i Agder (VT). Nestleder leverte en høring til fylkeskommunen om 

den fremtidige studentstrategien i regionen. Og sist, men ikke minst fagpolitisk ansvarlig 

svarte på en intern høring ved UiA for Kunnskapsdepartementets langtidsplan for forskning 

og høyere utdanning, en sak som har vært mye diskutert nasjonalt i denne perioden. 
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I tradisjon tro fikk STA også denne perioden deltatt på Arendalsuka. Dette er en arena for å 

vise frem STA, skaffe nettverk og få innsikt i hva som beveger seg i det politiske landskapet 

som vil kunne komme til nytte gjennom hele perioden. I 2021 var Arendalsuka endelig 

nesten tilbake til normalen, og STA-styret fikk deltatt som publikum på den årlige 

partilederdebatten som ble sendt direkte på Debatten på NRK. STA arrangerte sammen med 

NSO Studentnach i Arendalsuka, hvor kjente politikere, og fagfolk var en del av en 

panelsamtale om ulike utfordringer for UH-sektoren, og det kommende valget.  
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STA deltok på Skeive Sørlandsdager. STA gikk i tog gjennom Kristiansand med mange 

andre mennesker for å feire mangfoldet på Sørlandet. Universitetsdirektør Seunn og 

viserektor Gøril deltok i paraden sammen med STA. Det var en flott dag med masse folk 

som var med på å fremme og støtte mangfold.  

Vi gikk ikke bare rundt og feiret vi ble også kjent med samarbeidspartnere og jobben 

generelt. Det politiske arbeidet startet også for alvor opp.  

Vi avholdt også en ekstraordinær valgforsamling hvor Kristoffer ble valgt til nestleder.  

Leder var også på periodens første samling med UH-nett vest, hvor det ble delt erfaringer og 

skapt mange nye og gode relasjoner. 
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September  

 

I september har de aller fleste studenter kommet seg på plass, og da står opplæring og kurs 

av ulike slag for tur. Både opplæring av representanter i ulike råd, styrer og utvalg (RSU) ble 

gjennomført av fagpolitisk ansvarlig, og kurs for studenttillitsvalgte hold av 

læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Kursene for studenttillitsvalgte ble holdt på  

både norsk og engelsk, hvor det også ble delt inn i nivå basert på om du var en erfaren 

studenttillitsvalgt eller ikke. Til sammen deltok det rundt 150 studenttillitsvalgte på disse 

kursene.  
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Sist, men ikke minst; SP-opplæring som strakk seg over en hel helg i Arendal. Alle disse 

kursene fikk vi til å holde fysisk, noe både STA-styret og representanter satte pris på. 
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STA arrangerte sammen med NSO Studentnach på Østsia. Dette ble en hyggelig kveld 

bestående av god drikke og politisk debatt om studentpolitikk.  
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Fagpolitisk og mangfoldspolitisk ansvarlig deltok på UiAs arrangement i forbindelse med 

Verdensdagen for selvmordsforebygging. Temaet var sentrert rundt barn og unge på 

(sosiale) media. 

Fagpolitisk og læringsmiljøansvarlig begynte på samarbeidet med Forandringsfabrikken om 

at UiA skal bli et barnerettighetsuniversitet.  

Videre i september hadde nestleder en god dialog med UiAs miljørådgiver Katharina. De 

hadde møter angående kildesorteringen ved UiA og idémyldra på hvordan å forbedre dette. 

Prosjektet for bedre kildesortering ved UiA ble meget vellykket. 

Styret har hatt møter med Utdanningsavdelingen regelmessig gjennom året, og dette første 

møtet handlet blant annet om hvordan vi kunne få studenter til å kilde riktig. 

I god tro var det også mange høringssvar i september. Leder og nestleder svarte på en høring 

fra NSO. Her la de frem gode innspill til NSOs prinsipprogram. Nestleder svarte på en høring 

fra UIA om Meritteringsordningen og viktigheten med å fremheve fremragende undervisere. 

Fagpolitisk ansvarlig svarte på en høring om PhD -forskrift.  

Mangfoldspolitisk ansvarlig startet en ny sosiale media konto for STA. Denne ble kalt 

STA_int. Mangfoldspolitisk ansvarlig postet mye bra på kontoen. Det ble delt mange gode 

tips og triks for innviklende studenter i Norge og på UiA.  STA åpnet fleksible grupperom i 46. 
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Fagpolitisk og læringsmiljø ansvarlig deltok på oppstartsseminar til årsstudiet og bachelor for 

Global Development Studies. De fikk presentere STA, viktigheten av å engasjere seg og var 

med på tillitsvalgtvalget. 

September var også måneden for oppstart og første møte i UH Nett Vest (Universitet- og 

høyskolenettverket på Vestlandet). Dette er et nettverk for erfaringsutveksling og samarbeid 

på tvers av utdanningsinstitusjonene på Vest- og Sørlandet. UiA har trukket seg ut av 

samarbeidet, på grunn av nye strategiske prioriteringer for UiA. Men, de har sørget for en 

videreføring av STAs medlemskap etter forespørsel fra STA-styret. I UH Nett Vest har man et 

studentråd, hvor ledere og nestledere av de ulike studentdemokratiene til medlemmene av 

nettverket møtes for å utveksle erfaringer, skape samarbeidsarena og sørge for faglig påfyll. 

Dette er en viktig arena for å fortsette å styrke STA som studentdemokrati.  

 

Det var Stortingsvalg og på begge campusene ble det åpnet for forhåndsstemming. Dette var 

et initiativ fra UiA for å for yngre velgere spesielt da studenter til å benytte stemmeretten.  

STA-styret fikk god hjelp fra SP-medlemmene i Grimstad for å promotere valget og 

forhåndsstemming.   
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Både leder og nestleder fikk benyttet stemmerett under Stortingsvalget. 
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Oktober  

 

I starten av oktober var det en samlet studentbevegelse som var med i “Aksjon for økt 

studiestøtte”, der var selvfølgelig STA godt representert og leder hadde hovedappellen foran 

Stortinget. STA la merke til at politikerne trakk seg lenger og lenger bak i kulissene under 

appellen.  
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Det ble gjort tidige forberedelser til aksjonen for økt studiestøtte.  

 

I oktober ble det arrangert et miniseminar for studentrepresentanter som ikke kunne delta 

på opplæring i september. Her deltok leder, nestleder og førstekonsulent Irene Bredal.  

Fagpolitisk, læringsmiljøpolitisk og mangfoldpolitisk deltok på frokostmarkeringen til SiA -

Helse i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Her holdt læringsmiljøpolitisk en fin 

appell om hverdagshelter. Kompisprisen ble også delt ut til en student som aktivt sørger for 

inkludering av sine medstudenter.  
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Mangfoldpolitisk arrangerte sammen med Global Lounge og International Students Union 

“pumpkin painting” i forbindelse med Halloween. Både internasjonale og norske studenter 

ble invitert til å delta på dette arrangementet, men det var desidert flest internasjonale 

studenter som deltok. Dette ble en meget hyggelig kveld og mangfoldspolitisk ansvarlig 

gjorde en god jobb med å inkludere internasjonale studenter.  
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Nestleder tok seg en tur til Volda i forbindelse med UH-Nett vest. Der ble det gjort mange 

erfaringsutvekslinger. Studentvalg ble et stort tema. STA fikk et godt innblikk i hvordan valg 

og promotering blir gjort ved andre institusjoner. Dette ble tatt med videre og implementert 

ved studentvalget på UiA.  Det nye mediabygget til høyskolen i Volda var flott og gav god 

inspirasjon til fremtidens bygg på UiA.  

Hvert semester arrangerer fakultetene samlinger for sine studenttillitsvalgte hvor ansatte og 

studenttillitsvalgte møtes for å løfte problemstillinger de står overfor. Her deltok 

læringsmiljøpolitisk ansvarlig, og bisto flere av fakultetene med planlegging og 

gjennomføring av møtene.   

Hvert semester inviterer også STA studentaktiviteter og linjeforeninger som er medlem av 

STA til Fellesrådsmøte. Dette var et viktig møte hvor det ble diskutert hva STA eventuelt 

skulle ofre av bygninger for å få et studenthus i Kvadraturen.  
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STA er medlem av NSO, og det gjør at vi har en kontaktperson i NSO sitt arbeidsutvalg. I 

oktober kom vår kontaktperson, Velferds- og likestillingsansvarlig; Simen Oftedahl og 

rådgiver; Jørgen Aagedal Sundt, på besøk til STA. STA hadde opplæring i politisk påvirkning 

og det var også en god diskusjon sammen med STAs læringsmiljøutvalg.   

  

 

 

 

November  
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Den årlige høstkonferansen til NSO var i Bergen, og der var både nestleder og leder. På vei til 

Bergen måtte STA leder og nestleder dy seg på noe godt å drikke samtidig som de satt på 

UiA- loungen på Kjevik flyplass. Høstkonferansen til NSO var en flott arene for å møte 

studentledere fra hele landet og erfaringsutvekslingene som ble gjort var uvurderlige. 
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På Høstkonferansen var STA også med på å gi innspill til prinsipprogrammet til NSO. Det ble 

diskutert mye innfor studentpolitikken. Spesielt hva som lå i begrepet bærekraft og om NSO 

måtte tenke nytt innenfor bærekraftig politikk. 

 

Fagpolitisk ansvarlig leverte en høring om personvern i studentprosjekter denne måneden. 

Dette høringsarbeidet var relativt omfattende, hvor saken ble løftet i Studentparlamentet og 

sendt ut på internhøring blant linjeforeningene og studentaktivitetene. I tillegg deltok 

fagpolitisk ansvarlig på seminar teft for næring, et arrangement holdt av blant annet UiA og 

Agdering, hvor temaet var arbeidsmarkedet for unge under og etter en pandemi. Arbeidet 

rundt en helhetlig karriereuke påbegynnes, og inkludere møter med viserektorer og 

Karrieredagen-styret.  
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Studentparlamentet vedtok at UiA skulle bli Norges første barnerettighetsuniversitet. 

 

I november ble to skravlesoner åpnet i Kristiansand og Grimstad. Rektor UiA Sunniva 

Whittaker og Venke Knutson fra Skravlekopp holdt flotte innlegg og støttet prosjektet med 

både midler og promotering.  Universitetet i Agder var det første universitet i Norge som 
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ble Skravlifisert, dette ble en flott åpning med musikk i Grimstad og Kristiansand. Dette var 

et tiltak som skulle virke inkluderende og senke terskelen for å møtes. Skravlekopp er et 

landsdekkende initiativ for at mennesker skal komme i kontakt med hverandre, og STA 

ønsker flere gode møteplasser på campus. Fra 10. november til 10. desember var det 

Skravlemåned ved UiA. Til neste høst vil det igjen bli en relansering av Skravlekopp ved 

UiA.  

 

 

 

STA har samarbeidet med Velferdstinget i Agder og Skravlekopp ved Venke Knutson for at 

UiA skulle bli Norges første Skravlekoppsertifiserte universitet.  

  

I november arrangerte STA teambuilding for styret. Dette ble tatt godt imot og styret fikk 

forbedret kommunikasjonen med hverandre. Styret videreutvikle samarbeidet internt, dette 

sørget for å sikre et godt rustet styre til det kommende semesteret.  
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Fagpolitisk og læringsmiljø ansvarlig holdt info- og innspillsmøte for relevante linjeforeninger 

og studentaktiviteter ift barnerettighetsuniversitet, sammen med Forandringsfabrikken. 
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STA-styret hadde en interndag på Caledonien. Her ble det diskutert i detalj hvordan 

studentvalget skulle foregå. Styret ble enig i hvordan promoteringen skulle skje og hvordan 

stand skulle utføres. Det ble en lang dag, men det var særdeles verdt det ettersom 

studentvalget ble meget vellykket.  

 

  

   

Desember  

 

Eksamenstid preger store deler av desember. Da demper aktiviteten seg når det kommer til 

antall studenthenvendelser til STA, og det er heller ikke studentparlamentsmøte i desember. 

Desember blir derfor ofte en måned for styret hvor man samler alle løse tråder, og legger 

grunnlaget for et nytt semester etter nyttår. 
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Pandemien kom plutselig tilbake og universitetet stengte smått ned. Samtidig ville ikke 

universitetet legge om skoleeksamener til hjemmeeksamener. Leder var i VG og kritiserte 

UiA ettersom de oppfordret til hjemmekontor til de ansatte, men ikke hjemmeeksamen til 

studentene. 

Leder, nestleder og førstekonsulenten i STA hadde opplæring for ny supplerte medlemmer i 

Studentparlamentet. Det ble meget vellykket, samtidig er det alltid flott at 

Studentparlamentet er så stort som mulig. 

Leder og fagpolitisk ansvarlig I STA presenterte ideen om karriereuka på ledelsesmøtet. Dette 

ble tatt godt imot av ledelsen på UiA. STA ble oppmuntret til å fortsette arbeidet med en større 

karriereuke som skal komme på plass i oktober 2022. I forbindelse med dette har fagpolitisk 

ansvarlig også deltatt på møte med UiA Karriere og Karrieredagen-styrene. 
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I desember ble det kunngjort at koronarestriksjoner ble innført igjen. Derfor ble møte med UH-

nett Vest digitalt. Dette stoppet selvsagt ikke for at møte skulle bli sosialt. Etter de faglige 

diskusjonene var ferdige ble det digital minigolf på UH-nett Vest. Det endte med en strålende 

serier for nestleder i STA Kristoffer.   

 

Rektor ved UiA Sunniva Whittaker arrangerte frokost for linjeforeningene og 

studentaktivitetene i Kristiansand og Grimstad. Dette ble arrangert for å takke for det flott 

arbeidet linjeforeningene og studentaktivitetene hadde gjort gjennom pandemien. Korona 

pandemiene gikk utover studenters økonomi og psykisk helse. Uten linjeforeningene og 

studentaktivitetenes arbeid hadde konsekvensene av pandemien blitt mye verre.  
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Abid Raja var en rask tur innom UiA i forbindelse med boklanseringen sin. Her ble leder gitt 

mulighet til å belyse studentenes utfordringer og viktigheten i å støtte opp under 

studentpolitikk på Stortinget.  
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STA-styret hadde julebord i desember. Dette ble en meget fin kveld hvor styret fikk slappe av 

med god mat og drikke. Leder arrangerte hjemme hos seg selv, men matlagingen tok Egon 

seg av. Fine ord ble sagt og sangstemmene ble brukt gjennom hele kvelden.  

Mangfoldspolitisk ansvarlig lagde en flott adventskalender på kontoen STAint. Det er viktig å 

ikke glemme internasjonale studenter i juletida. Spesielt dem som ikke hadde mulighet til å 

dra hjem og ferie med familien.  

Hvert år arrangeres det julebord for Studentparlamentet, og i år fikk vi endelig muligheten 

igjen. Det ble en koselig middag på Håndverkeren hvor Irene stod for quiz. 

Desember er som sagt eksamenstid og et krav om god og tydelig informasjon rundt både 

tillate hjelpemidler og konsekvenser for juks var noe STA løftet i tydelig til UiA. Dette har 

blitt tatt med videre hos UiA for å utbedre informasjonen studentene får, slik at man i størst 

mulig grad kan forebygge juks. STA har også talt for bedre og varierte vurderingsformer 
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under denne perioden, slik at man ikke belager seg på å bruke samme vurderingsform som 

før korona. 

 

Desember 2021 så litt annerledes ut enn tidligere desembermåneder. Det var en del 

usikkerhet knyttet til julefeiring for studenter, og STA hadde løftet problemstillingen til flere 

aktører tidligere. Dermed ble det stort fokus fra både UiA, SiA og kommunene på å få til 

sosiale tiltak for de studentene som ikke kunne reise hjem til jul. Det ble både julelunsjer, 

julestrømper og sosiale arrangement for studentene som skulle feire jul på studiestedene. 

Studenter og julefeiring, men også studenter og ensomhet under korona var oppe i media 

denne måneden.  

For å gjøre studiestart i januar så forutsigbar som mulig for studentene var STA tydelige på 

at info om studiestart etter nyttår må komme i god tid i forveien slik at studentene får 

planlagt og bestilt reiser.  

 

  

Januar  

Det to første ukene i det nye året startet med digital, nye restriksjoner. Det resulterte i 

heldigital undervisning en stund, før man begynte å slippe litt opp for fysisk undervisning 

igjen. Det var derfor veldig stille på campusene og starten av januar er generelt sett en 

veldig rolig periode, det var det i år også. 
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Fagpolitiskansvarlig og læringsmiljøansvarlig hadde vært på besøk hos Skrivestua i deres nye 

lokaler i D1. Planen er at det skal åpnes i løpet av våren. STA så veldig frem til å se det 

ferdige resultatet og videreføre det tette samarbeidet som hadde blitt gjort.  
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På grunn av nye restriksjoner over hele landet ble ledersamlingen til NSO i slutten av januar 

heldigital. På samlingen ble det diskutert hvordan man når studenter ved valg og vi jobbet 

tett i flere arbeidsgrupper. Selv om det var en digitalsamling, ble det en god og viktig samling 

i forkant av studentvalget vårt.  

 

Hvert år begynner nye studenter i fadderstyrene, og i januar hadde de opplæring. Her ble 

STA invitert inn til å fortelle om STA, og legge grunnlag for samarbeid. Her ble det delt 

forskjellige erfaringer og STA så frem til det videre samarbeidet med fadderstyret.  
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Manfoldsuka på UiA ble arrangert i januar. Det ble hold mange spennende arrangementer 

utover uken. Foredraget om rus som Leo Ajkic holdt var både spennende og lærerikt. Maria 

Østhassel hadde også mye interessant å si om psykiskhelse og studentlivet. Markeringen ble 

også en anledning til å ønske studenter velkommen tilbake etter nyåret. STA- leder holdt en 

tale i regi av Mangfoldsuka. I talen presisert han viktighet om meningsmangfold.  
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I januar begynte STA-styret arbeide med ny handlingsplan og forbedringen av 

studenttilværelsen. Dette ble en lang, men produktiv dag der styret fikk diskutert den 

fremtidige retningen til STA og forslag til hva det nye styret skal jobbe med. 

 

En del linjeforeninger og studentaktiviteter har ligget brakk etter pandemien. STA-styret 

arbeidet kontinuerlig med å sikre at foreningene kunne få både bistand til å gjennomføre 

arrangementer med tanke på smittevern, økonomiske midler og synlighet.  

Måneden gav også gjennomslag i en viktig sak for vår organisasjonskonsulent, som fikk 

stillingsopprykk til førstekonsulent.  
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Februar  

 

 

11. Februar ble studentvalget utlyst. Vårens vakreste eventyr bydde på seg utfordringer 

etter pandemien. STA opplevde det som vanskelig å få tak i kandidater ettersom pandemien 

påvirket student engasjementet på en særdeles negativ måte. Dette hindret selvsagt ikke 

STA-styret fra å få tak i gode kandidater til Studentparlamentet.  

 

Mangfoldspolitisk ansvarlig lanserte en ny serie med ukentlige tips om hvordan en kan leve i 

Norge som student. Denne serien ble godt tatt imot av internasjonale studenter. Det var til 

og med en nysgjerrig nestleder i STA som fikk lært seg en del nye ting om hvordan det er å 

være internasjonal student i Norge.  
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STA og Velferdstinget i Agder hadde et godt samarbeidsmøte i februar. Her ble mye 

forskjellig tatt opp. Det ble diskutert hvordan begge organisasjonene kan videreføre 

samarbeidet på en enda bedre måte. Det ble også tatt opp muligheten for å utvide 

samarbeidet. Dette ble selvsagt godt tatt imot fra begge sider og STA ser frem til et tett og 

godt samarbeid med Velferdstinget de kommende årene.  

 

European University Association fikk gjennomført din årlige konferanse også. Dette har vært 

en av anledningene hvor representanter fra styret har kunnet reise utenlands, men i år ble 

det inne på STA-kontoret foran skjermen. Men, STA var fremdeles representert ved 

fagpolitisk-, læringsmiljøpolitisk- og mangfoldpolitisk ansvarlig. I denne konferansen 

diskuterer universitetsledelse rundt om i Europa hvordan man skal utvikle seg på ulike 

fronter og med de ulike oppgavene de har i utdanningene.   

  

Kandidatundersøkelsen til UiA visste at studentene ikke opplever at studiene er relevante for 

arbeidslivet, dette førte til en satsning på arbeidslivsrelevans. Fagpolitisk ansvarlig har 

jobbet tett med UiA Karriere og ledelsen på UiA for å få til en større karriereuke for alle 

studenter.  
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UH-nett Vest tok turen til Kristiansand i februar. Der ble det organisert erfaringsutvekslinger 

med tanke på studentvalg, to sensorordningen, rekrutering og masse mer. 

Rektor ved UiA Sunniva Whittaker gjennomførte en grundig presentasjon om universitets og 

høyskolerådet (UHR) og hvordan de påvirket stortinget og regjerningen med tanke på 

beslutninger om UH-sektoren. Sunniva er leder i UHR og derfor var det ekstra spennende å 

høre på de erfaringene som hun hadde gjort i rådet.  

Studentrepresentantene fra de diverse institusjonene var meget fornøyd med reisen. De 

kommenterte på hvor flott vi har det her på Sørlandet og at UiA virket som et fantastisk 

studiested. UiB, UiS, høyskolen i Volda, NLA og HVL deltok på møtet i Kristiansand.  
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Mars 

Mars er tradisjonelt en valgkampanjemåned. Dette året var intet unntak.  

 

 

Mars besto i all hovedsak av rekrutering til studentvalget! STA-styret hadde mangfoldige 

stands med en enorm mengde boller for å prøve å lokke til seg studenter og få dem til å stille 

til valg og å bruke stemmeretten i studentvalget.  
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STA-styret var fornøyd med egen innsats selv om konsekvensene av pandemien var merkbare 

med tanke på studentegasjementet. Valgoppslutningen økte sammenlignet med i fjor. Dette 

er STA-styret godt fornøyd med! 
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Etter at Studentparlamentet vedtok ny logo begynte STA å fornye den grafiske profilen sin, 

som dere ser har vi fått nye rollups. Nestleder i STA var godt fornøyd med designen han la 

frem. Arbeidet med utskiftning av gammelt grafisk materiale vil fortsette utover våren og vil 

bli videre ført til det neste påtroppende styret. Neste på utskiftningslisten er hettegensere til 

et påtroppende Studentparlament. 

STA fikk endelig gjennomslag for en læringsmiljøundersøkelse. Mangfoldspolitisk ansvarlig og 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har jobbet spesielt med dette, i arbeidet har de hatt møter 

med biblioteket og det har vært lange interndager med styret. 

 

ORG123 som er et emne STA har tatt initiativ til for noen år siden, går sin gang. Her kan 30 

studenttillitsvalgte få muligheten til å ta 10 studiepoeng i medvirkning og ledelse i 

kunnskapsorganisasjoner. Her bidrar også STA inn med jevne mellomrom. 

Læringsmiljøpolitisk holder forelesning om STA som organisasjon og  

rolleforståelse, og leder blir også invitert til å holde forelesning sammen med  
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universitetsdirektør hvor forelesningen går ut på hvilken medvirkning studentrepresentanter 

har på alle nivå.  

  

 

Fagpolitisk ansvarlig var invitert til å delta på Forandringsfabrikkens dialogkonferanse. 

Temaet var utdanningskonferanse, fellesløft for barns menneskerettigheter i utdanning. 
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Her holdt fagpolitisk ansvarlig innlegg under bolken på hvorfor studenter ønsker mer om 

barns rettsprosesser i utdanningene, sammen med andre studentrepresentanter.  
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April  

 

Den første uken i april var preget av valguke til studentvalget. STA-styret sammen med 

førstekonsulenten sto på med stand og boller. STA-styret var fornøyd etter endt valg. 

Valgoppslutningen økte fra fjoråret, noe styret var meget fornøyd med.  
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Valgomaten til STA som kommunikasjonsutvalget til STA utviklet ble meget populær. 

Studentene opplevde at denne gjorde det meget enkelt å finne kandidater å stemme på. 

Valgomaten fikk til og med et oppslag i Krohno. STA-styret takker den iherdige innsatsen til 

kommunikasjonsutvalget, uten de hadde ikke studentvalget blitt like vellykket. 

 

Styret begynner å kjenne på at tiden i STA-styret nærmer seg slutten, vi er inne i siste kvartal 

og det nærmer seg valg. Både valgomat og valgavis ble laget og publisert slik at velgerne lett 

kunne finne ut hvem de skulle stemme på i stemmeuka. Det ble også jobbet med å få på 

plass innhold til Demokrati- og valguka. . 
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I april begynte STA styret å utarbeide forslag til nye politiske dokumenter. Dette var et 

omfattende arbeid som krevde mye tid. På interndagen til STA ble det lagt fram forslag om å 

slå sammen de syv (7) eksiterende politiske dokumentene til fire (4). Dette arbeidet ble 

gjennomført på en effektiv måte og Studentparlamentet var godt fornøyd med innsatsen til 

STA-styret.  

Også dette semesteret gjennomføre STA Fellesrådsmøter for studentaktivitetene og 

linjeforeningene som er medlem av STA. Her var det økt fokus på at linjeforeningen og 

studentaktivitetene skulle samarbeide og dele erfaringer dem imellom, noe som er spesielt 

viktig etter en tid med pandemi.  
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Sist, men ikke minst, så deltok STA som et medlemslag på NSOs landsmøtet som fant sted i 

april. Her møtte UiA med sin delegasjon valgt av Studentparlamentet. Landsmøte var endelig 

fysisk i Tønsberg og det var en stor opplevelse for alle involverte. Delegasjonen var politisk 

aktiv, og representanter var ofte å se på talerstolen.  På landsmøtet ble det tatt opp samisk i 

universitetet, kjernekraft, tilrettelegging for funksjonshemmet og masse mer. 

Delegasjonsleder Anja Landsverk gjorde en god jobb med å holde delegasjonen på rett kjøll. 
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Mai  

 

Første uka i mai startet Demokratiuka og vi var heldige å få besøk av Statsminister Jonas 

Gahr Støre. Mange linjeforeninger og studentaktiviteter var på plass i Vrimlehallen for å ta 

han imot.  
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Under Demokratiuka samarbeidet mangfoldspolitisk ansvarlig med SAIH og SAIH 

Kristiansand for å arrangere en panelsamtale bestående av studenter, hvor flere av de har 

kommet til Norge gjennom Students at risk-programmet. Det var et vellykket arrangement til 

tross for at det ikke var veldig mange i publikum.  

Internasjonalt utvalg arrangerte også et arrangement i Demokratiuka, nemlig en 

‘demokratiquiz og empanadas kveld’. Vi fikk holde dette arrangementet på Global Lounge og 

fylte rommet med både internasjonale og norske studenter.  

Mai måned har vært preget av valg; valg til RSU (råd, styrer og utvalg). Styret var på stand 

for å promotere valget. RSU - valget i år har vært krevende. Som nevnt tidligere har 

studentegasjementet lidd etter koronapandemien. Dette har STA-styret erfart under 

rekruteringen av studenter til RSU. Selv om ikke alle plassene i RSU valget ble fylt er STA-

styret fornøyd med innsatsen og håper det påtroppende styret til STA kan supplere med 

gode kandidater til høsten.  Under rekruteringen til RSU var det blitt gjort gode 

forberedelser til valgforsamlingen 19. Mai av førstekonsulenten til STA.  
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Kristoffer ble invitert til Noroff sammen med Velferdstinget i Agder for å prate om 

studentdemokratiet på UiA. Dette ble en god erfaringsutveksling med masse spørsmål fra 

engasjerte studenter.   
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Nestleder i STA fikk delta på Europakonferansen i Kristiansand. Her var det mye 

forskjellige folk fra mange forskjellige plasser. Presidentkandidaten til Hviterussland, 

ambassadøren til Ukraina og generalsekretæren til EU var alle til stede og holdt 

inspirerende appeller om dagens situasjon i Europa.  

STA har deltatt på møter med Formannskapet i Kristiansand og Grimstad, her holdt leder en 

appell.  STA har også deltatt på det årlige samarbeidsrådet den 28. mai. Dette er en 

møteplass for universitetet og by, hvor inviterte er ledelsen i Kristiansand kommune; 

ledelsen ved UiA, Ansgar, NLA, og Noroff; ledelsen ved SiA; ledelsen ved STA og 

Studentrådet i Kristiansand; samt statsforvalter i Agder og rektor ved Fagskolen. Her bygget 

man videre på forrige møte med Formannskapet og så på muligheter til å få gjennomslag. 

Mai måned er enda ikke over når denne rapporten levers over til Studentparlamentet, så 

flere aktiviteter og gjøremål vil forekomme underveis.  
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Juni  

For juni måned vil det være mye fokus på å gi en god overlapp for det påtroppende styret. 

Her legger det sittende styret opp til en felles overlapp, og individuell overlapp for hvert 

verv. Her viderefører man arbeid og erfaringer som det neste styret trenger for å fortsette 

arbeidet for studentstemmen på UiA. I tillegg vil sittende styre bruke denne måneden til å 

lande prosjekter og samle trådene for perioden som har gått.   

    

Generelt  

Viktige gjennomslag 

Styret ser tilbake på et år med mange gjennomslag for studentene, og er fornøyd med alt vi 

har fått til. Noen utvalgte saker; læringsmiljøundersøkelse, skravlesoner, doavis, tydeligere 

retningslinjer for kilding, kommet i styringsgruppa til studenthuset, studenthus i byen uten å 

miste areal på campus, utvidet åpningstider på biblioteket og kantina, opplæring av RSU fra 

UiA sin side, studentsatsning fra kommunens side, opprydding av politiske dokumenter, ny 

logo til STA og endring av valgtider. 

Eksamen og korona  

STA har denne høsten jobbet aktivt med å få til digital hjemmeeksamen for UiA-studentene. 

STA ønsket å sørge for mest mulig forutsigbarhet og trygghet for studentene, og har hele 

veien anbefalt UiA å gå for en digital løsning på et tidligst mulig tidspunkt. Dette for å skape 

forutsigbarhet for alle, og for at man skulle kunne bruke de fysiske ressursene for de som 

absolutt må være fysisk til stede på grunn av infrastruktur. Dette var for eksempel studenter 

som var avhengige av lab, instrument og andre praktiske verktøy for å kunne vurderes i 

emnet.  

Studentaktivitetene og linjeforeningene  

STA har som vanlig mottatt en del henvendelser og spørsmål fra studentaktivtetene og 

linjeforeningene som er medlem av organisasjonen, men de har gjerne dreid seg om to tema 

og ikke de vanlige tingene det spørres om. Det første tema omhandler situasjonen med 
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Covid-19 og hva som er lov og ikke lov, hva som er gjeldende retningslinjer og om man kan 

ha møter og arrangement. Det andre tema har handlet om utfordringer med å rekruttere 

nye studenter til styrene, og nye medlemmer generelt for studentaktivitetene. Det er en 

kjensgjerning at engasjementet går noe opp og ned, men de siste årene har vært spesielt 

utfordrende for aktivitetene, da man ikke for eksempel har kunnet stå på stand, gå inn i 

klasserom og være fysisk til stede på campusene. Dog har STA også sett at mange har vært 

og er kreative rundt nye løsninger og nye måter å for eksempel rekruttere på.  

Gjennom ulike tiltak har STA og UiA jobbet for at studentengasjementet skal komme tilbake 

til det nivået det ar på før pandemien. Man har lenge vært bekymret for frivilligheten har 

fått en vedvarende smell. Det var oppløftende å se så mange studentaktiviteter og 

linjeforeninger søke om støtte i Velferdstinget i mai, der kom det fram at flere aktiviteter har 

doblet aktive medlemmer. Dette lover godt for framtidens studentengasjement 

postpandemi.  

STA har på bakgrunn av pandemien hatt en del opplæring på hvordan man skriver vedtekter, 

og hvordan man holder allmøte. Vi mistenker at mye kompetanse har forsvunnet etter to år 

med pandemi. 

Praksis og studier i styret  
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STA-styret har også måtte tilpasse seg blant annet med tanke på at et styremedlem hadde 

praksis dette året. Mangfoldpolitisk ansvarlig hadde praksis under studentvalget noe som 

førte til større belastning på andre i styret, en stor kudos til læringsmiljøansvarlig som hev 

seg rundt og tok ekstra ansvar når det var nødvendig.  

STA har hatt et økende fokus på HMS og beredskap, noe man har fått godt bruk for det siste 

året. Korona har satt sitt preg på hverdagen, og STA har fått veldig mange henvendelser, 

både fra studentaktiviteter og den gjengse student, rundt situasjonen med Covid-19. STA-

leder har tatt problemstillingene og spørsmålene med seg inn i beredskapsmøter med UiA, 

samt at de har blitt diskutert på kontoret. STA-leder og STAs organisasjonskonsulent har hatt 

daglige samtaler og møter om HMS og beredskap, både når det gjelder eksterne 

henvendelser, men også i forbindelse med egne møter og fysisk tilstedeværelse på STA-

byggene eller ei. Det har til tider vært krevende, men det har på mange måter også vært 

svært lærerikt og gitt oss muligheter til å tenke på andre måter rundt for eksempel møter og 
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hvordan STA kan nå ut. Årets største ulykke var når HMS -ansvarlig (Irene), brakk armen på 

jobben.   

 

Administrativ utvikling i STA  

Vito har ført årsregnskapet for STA i 2021, og fører månedlig regnskap som STA-styret 

orienteres om, slik som det også var før man la oppgaven utenfor organisasjonen. Samtidig 

er det slik at det fremdeles er førstekonsulenten som har den daglige oversikten og 

kontakten med både Vito, bank og ordner utbetalingsanmodninger. Leder og  

organisasjonskonsulent har månedlige møter om økonomi, og avklarer underveis ved behov 

slik at både administrativ og politisk ledelse har god oversikt over STAs økonomi til enhver 

tid.  

Så langt er STA-styret og sekretariatet svært fornøyde med samarbeidet og tjenestene fra 

Vito, og anbefaler STA å fortsette med denne ordningen. Det har frigjort ressurser og 

effektivisert ressursbruken i organisasjonen på en tilfredsstillende måte.  
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Medieoppslag  
  

 

 

STA-styret har vært godt synlige i media i perioden 2021/2022. Flere medlemmer av styret 

har vært representert i lokale nyheter, radiosendinger og debattinnlegg. Leder har dog vært 

mest synlig, som er naturlig da leder er pressekontakt i STA.   

Under følger en kortfattet oversikt over STAs større saker, høydepunkt og forekomst i media 

fra perioden. Merk at STA har skrevet flere artikler til sine hjemmeside og vært jevnt synlig 

på UiA sine hjemmesider med diverse saker, men disse er ikke referert til i oversikten under.   

  

Unikum sin aprilutgave var dedikert til å hylle studentdemokratiet, og inkluderte flere 

artikler om studentdemokrati og studentpolitikk. Forsiden er også inspirert av leder.  

https://www.yumpu.com/no/document/read/66689484/unikum-04-april-nett 

fvn.no 

https://www.yumpu.com/no/document/read/66689484/unikum-04-april-nett
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https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/dne45A/studenttrivsel-og-utviklingen-av-

studiebyen-kristiansand-er-ogsaa-kommunens-ansvar 

 

vg.no 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/z7XjwO/ber-studenter-dusje-kortere-og-skru-ned-

varmen 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/PoEjjJ/studenter-reagerer-paa-hjemmekontor-grep 

 

 

nrk.no 

https://www.nrk.no/sorlandet/kan-fa-halve-tannlegeregninga-betalt-av-staten-_-mange-

vet-ikke-om-det-1.15943252 

https://www.nrk.no/sorlandet/no-kan-studentar-fa-straumstipend_-_-hoyrest-ganske-lite-

ut-1.15841310 

https://www.nrk.no/sorlandet/student-utestengt-fra-universitetet-i-agder-for-a-ha-plagiert-

seg-selv-1.15575557 

https://www.nrk.no/sorlandet/studenter-ble-bedt-om-a-dusje-kortere-1.15809633 

 

Krohno: 

https://khrono.no/vi-haper-valget-vil-blidgjore-studenter-pa-det-blide-sorlandet/597738 

https://khrono.no/nyvalgte-studentledere-i-bergen-og-agder/580093 

https://khrono.no/na-kan-du-skravle-med-studenter-og-ansatte/632188 

https://khrono.no/haper-pa-bedre-oppslutning-under-varens-studentvalg/669356 

https://khrono.no/studentene-til-borten-moe-hor-pa-oss-og-ta-tilbakemeldingene-seriost-

1/645184 

https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/dne45A/studenttrivsel-og-utviklingen-av-studiebyen-kristiansand-er-ogsaa-kommunens-ansvar
https://www.fvn.no/mening/leserinnlegg/i/dne45A/studenttrivsel-og-utviklingen-av-studiebyen-kristiansand-er-ogsaa-kommunens-ansvar
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/z7XjwO/ber-studenter-dusje-kortere-og-skru-ned-varmen
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/z7XjwO/ber-studenter-dusje-kortere-og-skru-ned-varmen
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/PoEjjJ/studenter-reagerer-paa-hjemmekontor-grep
https://www.nrk.no/sorlandet/kan-fa-halve-tannlegeregninga-betalt-av-staten-_-mange-vet-ikke-om-det-1.15943252
https://www.nrk.no/sorlandet/kan-fa-halve-tannlegeregninga-betalt-av-staten-_-mange-vet-ikke-om-det-1.15943252
https://www.nrk.no/sorlandet/no-kan-studentar-fa-straumstipend_-_-hoyrest-ganske-lite-ut-1.15841310
https://www.nrk.no/sorlandet/no-kan-studentar-fa-straumstipend_-_-hoyrest-ganske-lite-ut-1.15841310
https://www.nrk.no/sorlandet/student-utestengt-fra-universitetet-i-agder-for-a-ha-plagiert-seg-selv-1.15575557
https://www.nrk.no/sorlandet/student-utestengt-fra-universitetet-i-agder-for-a-ha-plagiert-seg-selv-1.15575557
https://www.nrk.no/sorlandet/studenter-ble-bedt-om-a-dusje-kortere-1.15809633
https://khrono.no/vi-haper-valget-vil-blidgjore-studenter-pa-det-blide-sorlandet/597738
https://khrono.no/nyvalgte-studentledere-i-bergen-og-agder/580093
https://khrono.no/na-kan-du-skravle-med-studenter-og-ansatte/632188
https://khrono.no/haper-pa-bedre-oppslutning-under-varens-studentvalg/669356
https://khrono.no/studentene-til-borten-moe-hor-pa-oss-og-ta-tilbakemeldingene-seriost-1/645184
https://khrono.no/studentene-til-borten-moe-hor-pa-oss-og-ta-tilbakemeldingene-seriost-1/645184
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https://khrono.no/haper-valgomat-skal-trigge-uia-studenter-til-a-stemme/676018 

https://khrono.no/nytt-studenthus-pa-gang-i-kristiansand/669796 

https://khrono.no/bare-n-kandidat-klar-for-a-bli-landets-nye-studentleder/665213 

https://khrono.no/slik-skal-studentene-onskes-velkommen-landet-rundt/599581 

    
Styrets avsluttende ord  
Året som har gått har vært krevende. Det å jobbe for 14 000 studenter som valgt 

representant, hvor vi skal levere politikk og gjennomslag i løpet av ett år er i utgangspunktet 

krevende. Det betyr likevel ikke at det ikke har vært et givende år. For det har det vært.   

Sammen har både STA-styret, Studentparlamentet, andre studentrepresentanter og 

engasjerte enkeltstudenter sørget for at vi ikke ble glemt under til tider kaotiske 

omstendigheter. Vi har ikke alltid fått gjennomslag for våre drømmescenarioer, men vi har 

sørget for bedre løsninger for oss UiA-studenter.   

Vi vil også gi en stor takk til våre andre samarbeidspartnere; som blant annet er UiA, 

kommunene, SiA, NSO, Velferdstinget i Agder, politikere på ulike nivå og mange flere. Det er 

sammen med dere vi har nådd målene våre og sikret studentenes rettigheter og interesser. 

Studietid under korona har vært hardt, men samtidig har vi vært heldige i Agder. 

Campusene har vært åpne stort sett hele veien, og man har jobbet for at studentene skulle 

få fortsette sin planlagte studieprogresjon. Sist, men ikke minst så opplever vi at flere og 

flere har sett viktigheten av studentenes sosiale liv og psykiske helse. Takk for at dere har 

tatt oss på alvor når vi har etterspurt løsninger og tiltak mot ensomhet og sosial distanse.  

Takk for følget og samarbeidet – vi ønsker alle lykke til videre, og så håper vi våre veier 

krysses igjen engang.  

 

  

På vegne av styret 2021/2022  

Kristian Fredrik Meyer Ødegård,  

Leder av Studentorganisasjonen i Agder.  

https://khrono.no/haper-valgomat-skal-trigge-uia-studenter-til-a-stemme/676018
https://khrono.no/nytt-studenthus-pa-gang-i-kristiansand/669796
https://khrono.no/bare-n-kandidat-klar-for-a-bli-landets-nye-studentleder/665213
https://khrono.no/slik-skal-studentene-onskes-velkommen-landet-rundt/599581
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Vedlegg:  
  

Vedlegg 1 – Gjennomgang av Handlingsplan 2021/2022  

  

Utdanningskvalitet:  

Punkt i handlingsplan  

2021/2022  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  

  

STA skal arbeide for økt 

faglig tilknytning mellom 

studenter og arbeids- og 

næringsliv 

  

Styret har jobbet store deler av året med en 

helhetlig Karriereuke, som kommer til å gå på 

pilot til høsten 2022. Dette er studentdreven, 

men i samarbeid med UiA, slik at 

universitetet også tar mer “ansvar” for at 

sine studenter har et karriereuke tilbud. 

Dette er for å gi studenter, fagmiljø og 

arbeidslivet en møte arena, både for 

fremtidige jobbmuligheter, arbeid under 

studiet og oppgavesamarbeid – for å nevne 

noe.  

 

Styret har også jobbet med å utfordre UiA på 

vurderingsformer, og hvordan disse skal 

reflektere arbeidslivsrelevans ift hvilke 

ferdigheter man dyrker hos studenter. Dette 

har styret vurder til å være med å øke faglige 

tilknyttningen til arbeidslivet.  

 

Styret har også jobbet med 

arbeidslivsrelevans i utdanningen på andre 

diverse områder i ulike grader.  
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 STA skal arbeide for økt 

bruk av, og en helhetlig 

ordning for, førsteårstiltak 

på UiA, herunder 

mentorordning. 

 

 Dette arbeidet var aktivt i gang ved forrige 

styret, og Universitetsstyret vedtok at hvert 

gradsporgram ved UiA skal innføre 

førstesemestertiltak, med både faglig og 

sosiale aspekter. STA vært en del av en 

arbeidsgruppe som skal lage en anbefaling til 

ledelsen angående dette programmet, og har 

hatt to plasser i arbeidsgruppen. Dette 

arbeidet skal i første omgang ferdigstilles før 

sommeren, og det skal bli innført et 

førstesemesterprogram på minst et 

gradsprogram ved hvert fakultet/avdeling til 

høsten 2022. Fremover vil det utvides over 

tid til å inkludere alle gradsprogram i tråd 

med Universitetsstyretsvedtak.  

Styret anser punktet som gjennomført da 

STA har vært og er en aktiv del av innføring 

av et slikt tiltak. Men dette er et pågående 

arbeids som videre STA-styret bør forberede 

seg på å arbeide med.  

  

STA skal utrede 

mulighetene for andre 

vurderingsformer til å 

Styret har jobbet både internt og ekstern med 

hvordan man skal gå videre med 

vurderingsformer. UiA er (som mange) i en 
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være norm, fremfor 

skoleeksamen uten 

hjelpemidler. 

 

endringsfase post-pandemi, og styret har 

gjort vært ytterste for å “dytte” universitetet 

til å gå videre – istedenfor tilbake. Både i 

formelle og uformelle kanaler. Det finnes mye 

vilje ved UiA for endring av vurderingformer 

fremover, som avdekket i intern webinaret 

UiA holdt om fremtidens vurderingsformer 

(her holdt STA-styret også innlegg).  

Per HP-punktet anser styret mulighetene 

utredet – og veldig mulig. Implementering er 

noe som må jobbes med i periodene 

fremover.  

STA skal arbeide for økt 

synlighet og 

tilgjengelighet av UiAs 

vitenskapelige ressurser 

for studenter. 

 

STA har gjennom hele perioden vært i dialog 

med utdanningsavdelingen og de sine 

tjenester (herunder UiA Karriere, Biblioteket, 

Skrivestua, Studenter i Forskning og PULS, for 

å nevne noen), og hvordan disse kan nytte og 

syntes bedre for studenter. I tillegg har styret 

gitt flere formelle innspill i høringsrunder. 

Blant resurser har styret jobbet mye med 

kommunikasjon og informasjon rundt korrekt 

kildehenvisning.   Samtidig har STA aktivt 

promotert ressurser fysisk og digitalt.  

 

  

 

  

  

  

  

  

Læringsmiljø:  

Punkt i handlingsplan  

2020/2021  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  
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STA skal arbeide for at det 

ansettes en fast stilling på 

UiA sentralt som jobber 

med 

studenttillitsvalgtsystemet, 

i samarbeid med STA. 

 

STA har vært tydelige og aktive inn i arbeidet 

med revidering av kvalitetssystemet, som nå 

er vedtatt av UiA-styret. STA foreslo også at 

studenttillitsvalgte skulle være et punkt inn i 

UiAs plan for 2022. Gjennom revideringen av 

kvalitetssystemet har studenttillitsvalgte fått 

tydeligere definert hvem de skal samarbeide 

med og at UiA skal være aktøren som i større 

grad tar initiativ til dialog mellom tillitsvalgt 

og ansatt. I tillegg har STA tatt initiativ til å 

endre på malene slik at de blir utbedret og 

lettere kan brukes av studentene selv, for å 

kunne være en god studenttillitsvalgt.  

  

STA skal sikre at UiA 

utarbeider en rapport som 

analyserer hele 

læringsmiljøet på UiA. 

  

Dette har STA løftet i flere fora, blant annet 

til UiAs plan for 2021, og til LMU. LMU har 

vært positive til å få til en samlet rapport 

basert på data man har fra ulike 

undersøkelser, men det er ikke blitt laget 

enda.   

  

STA skal sikre opprettelse 

og oppfølging av et 

læringsmiljøteam ved UiA. 

  

STA har deltatt på NSOs møter om dette, og 

har fulgt opp i den grad det har vært mulig. 

STA har også skrevet debattinnlegg om de 

foreslåtte endringene. Arbeidet er enda ikke 

ferdigstilt på nasjonalt nivå, så her vil det 

fortsatt vært arbeid å gjøre når den tid 

kommer.  

  

Mangfold og likestilling:  

Punkt i handlingsplan  

2020/2021  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  
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STA skal arbeide for at 

universitetet benytter seg 

av livssynsnøytrale 

undervisningsrom. 

 

I denne perioden har UiA holdt all 

undervisning i livssynsnøytrale rom STA 

bekjent.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Internasjonalisering:  

Punkt i handlingsplan  

2020/2021  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  
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STA skal arbeide for at det 

opprettes en helhetlig 

ordning med 

studentambasadører for 

utveksling på UiA. 

 

Dette er et viktig og kontinuerlig arbeid. I 

perioden som har gått har STA gjort 

følgende: STA har etablert en månedlig 

kontakt med internasjonalt kontor på 

UiA. Dette skal bidra til at det i årene 

fremover blir enda lettere for STA å jobbe 

sammen med dem, og ikke trenger å 

etablere et samarbeid først. Her sørges 

det også for et overlappsmøte mellom av- 

og påtroppende i STA-styret med ansvar 

for internasjonalisering, og utvalg om det 

lar seg gjøre. Ellers har STA hatt et 

samarbeid med Global Lounge og ESN i 

ulike saker. I tillegg ble ISU etablert av 

internasjonale studenter etter dialog med 

STA og ledelsen på UiA. Posisjonen til 

internasjonale studenter har også blitt 

spilt inn i arbeidet med UiAs språkstrategi 

og internasjonal strategi.  

  

STA skal arbeide for flere 

språkkurs på UiA for 

grunnleggende 

språkferdigheter for inn- og 

utvekslingsstudenter spesielt, 

men som er åpne for alle UiA-

studenter generelt. 

STA har tatt opp ønske om språkkurs med 

UiA PULS og utdanningsavdelingen. UiA 

PULS har gitt beskjed om at de ikke har 

ressurser til flere språkkurs. 

Mangfoldspolitisk ansvarlig skal ha møte 

med internasjonalt kontor for å høre om 

muligheten til å opprettelse av lavterskels 

språkkurs.  

  

 

  

  

Bærekraft og miljø:  
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Punkt i handlingsplan  

2020/2021  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  

  

STA skal arbeide for at 

bærekrafts målene blir 

integrert i pensum ved alle 

utdanninger på UiA. 

 

Arbeidet er påbegynt hvor STA har kontaktet 

ulike aktører på UiA for å både kartlegge hva 

som gjøres, og for å finne en vei videre og 

hvordan man skal angripe tematikken slik at 

det kan implementeres på UiA. Dette er et 

stort og omfattende arbeid som neste styre 

må overta. Det vil bli gitt god overlapp om 

hvordan å angripe denne tematikken.  

 

  

STA skal sikre at 

kildesorteringen på begge 

campuser gjennomføres 

på en bedre og mer 

effektiv måte. 

 

Kildesortering ved UiA har vært utfordrende 

å få til, spesielt på campus Kristiansand. Etter 

mye arbeid er det komme kildesortering i 

Kristiansand. STA har holdt kontakten med 

miljørådgiveren ved UiA og UiA drift for å 

sørge for at studenter og Ansatte benytter de 

nye miljøstasjonene på riktig måte.  

 

 

  

Kommunikasjon:  

Punkt i handlingsplan  

2020/2021  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  
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STA skal fornye STAs logo. 

 

Etter litt tid ble en ny logo for STA vedtatt på 

SP-møte i januar. Kommunikasjons avdeling 

ved UiA hjalp STA veldig mye i utformingen 

av logo. Sammen med innspill fra 

Studentparlamentet ble en ny helhetlig logo 

vedtatt.  

  

STA skal kartlegge UiA-

studentenes kjennskap til 

og interesse for 

studentpolitikk. 

 

I læringsmiljøundersøkelsen som 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig har lagd er det 

satt inn punkter om STA og studentpolitikk. 

Etter hvert som undersøkelsen blir benyttet 

kan det være hensiktsmessig å utvide 

spørsmålene om STA og Studentpolitikk.  

 

 

  

Studentvelferd:  

Punkt i handlingsplan  

2021/2022  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  

  

STA skal sikre en 

videreføring av 

Studentrådene i Grimstad 

kommune og Kristiansand 

kommune. 

 

Både Studentrådet i Grimstad og 

Kristiansand har blitt videreført. Det har blitt 

gjort mye arbeid i disse rådene, spesielt i 

Grimstad hvor det har komme flere 

gjennomslag for studentene der. 

Studentrådet i Kristiansand har ikke vært like 

effektiv, men dette har STA jobbet med å 

forbedre.  
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STA skal utbedre 

studentaktivitetene – og 

linjeforeningenes 

betingelser for etablering, 

aktivitet og synlighet. 

 

Dette har vært en kontinuerlig prioritering 

på mange måter. Konkrete eksempler; nå 

kan studentene bruke aktiv student på SiA 

sine sider. Der står det oppskrift på hvordan 

man oppretter forening, hvordan man 

finansierer etc. Samtidig har 

fellesrådsmøtene blitt brukt til å styrke 

studentaktivitetene sammen. Ta tilbake 

campus fondet har blitt synliggjort og stud 

akt har brukt dette.  

 

 

  

  

  

  

Organisatorisk:  

Punkt i handlingsplan  

2021/2022  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  

  

STA skal vurdere samt 

utbedre arealbruken og 

tilgangen til byggene STA 

har ansvar for. 

 

Dette har blitt godt ivaretatt og nå har vi 

blant annet et ekstra rom på STA-bygget. I 

kraft av studenthuset i byene har alle 

byggene blitt evaluert. 

  

STA skal med en 

logofornyelse også 

oppdatere all fysisk 

materiell som omhandler 

STA på campusene. 

 

Fornyelsen av grafisk materiale på campus 

har begynt. Det første som ble byttet ut var 

rollups til STA. Dette skal være en 

kontinuerlig prioritering frem til alt materiale 

er byttet ut.  
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Kontinuerlig prioriteringer:  

Punkt i handlingsplan  

2021/2022  

Hva er gjort innen handlingsplanspunktet  Statusvurdering 

av punktet 

Grønn:  

gjennomført 

Gul: delvis 

gjennomført 

Rød: ikke 

gjennomført  

  

STA skal være aktive i 

media og fronte 

studentpolitiske saker. 

 

Gjennom hele perioden har STA vært meget 

aktiv i media og sosial media. For å nevne 

noen Krohno, FVN, VG og NRK. Både på TV 

og Radio. 

  

STA skal delta på og være 

synlig under 

arrangementer som er 

relevante for 

studentpolitiske saker. 

 

Gjennom hele perioden har STA vært meget 

aktiv i media, sosial media og arrangementer 

med studentpolitikk som hoved tema.  
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STA skal jobbe med 

Studentvalget 2022. 

 

Det ble jobbet godt med studentvalget 2022 

i STA. Resultatet ble mye posting på SOME 

og veldig mye boller og stands. Årets styre 

fikk en økning i valgoppslutningen ved 

studentvalget. Dette er styret godt fornøyd 

med.  

  

STA skal gjennomføre en 

helhetlig gjennomgang og 

organisering av interne 

arkiv, fillagring og maler 

for å sikre bedre 

informasjonsflyt og 

kontinuitet. 

 

Førstekonsulenten i STA har gjort en iherdig 

innsats på dette punktet. Hun har brukt flere 

dager på å gå gjennom eldre dokumenter til 

STA. Punktet har blitt godt gjennomført og 

kontinuiteten og informasjonsflyten til STA 

har blitt utbedret.  

 

  



SP-sak 34/22 

Møtedato 25.05.22 

Saksbehandlar Kontrollkomiteen  

 

Årsrapport STAs Kontrollkomité  

Bakgrunn for saka 

I fylgje mandatet til STAs Kontrollkomité (KK) skal dei levera ein skriftleg rapport om sitt arbeid 

på det siste møtet i si funksjonstid.  

 

Argumentasjon  

KK vil få moglegheit til å presentera rapporta si, og svara på spørsmål under sjølve møtet.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Det er ingen økonomiske konsekvensar i saken.  

 

Forslag til vedtak  

Studentparlamentet godkjenn Kontrollkomiteens årsrapport, og tek denne til etterretning.  

 

 

Vedlegg  

Kontrollkomiteens årsrapport.  

  

 

English Summary  

According to the mandate of STA`s Control Committee, they shall hand in a written report that 

shows their work on the last meeting in their period of function. 

 
 



Årsrapport for Kontrollkomitéen sitt 

arbeid 2021/2022 

  

Innleiing  
Under valforsamlinga 19. mai 2021 var det ingen aktuelle kandidatar til dei 

opne verva i kontrollkomitéen (KK). STA-styret valte å supplere éin person inn i 

KK i juni 2021. Denne personen vart supplert inn som leiar av KK. 

28.09.21 vedtok STA-styret supplering av Kjell Arne Lønningen som medlem i 

KK. Sidan STA per dato ikkje har valkomité var det ingen til å godkjenne 

suppleringa utanom STA-styret. 

  

Valforsamlingar 
Ettersom perioden byrja med fleire opne verv, mellom anna nestleiar i STA og 

vara til Universitetsstyret, planla STA-styret å arrangere to ekstraordinære 

valforsamlingar hausten 2021. 

  

1. Valforsamling nestleiar (24. august) 
Valet vart utlyst før sommaren. Utlysing av valforsamling så lenge før den 

aktuelle datoen kan vere problematisk. Dette er fordi mange vil gløyme 

utlysinga i løpet av sommaren. KK ser likevel at STA-styret har løyst ein 

vanskeleg situasjon på det beste moglege viset. 

Sidan Studentparlamentet og Valforsamlinga ikkje har fått opplæring i 

saksgang og møteverksemd var det veldig fint at det vart sendt ut eit detaljert 

dokument med kva representantane kunne vente seg. Gjennomgong av 

relevante delar av forretningsorden i byrjinga av møte, sjølv om den ikkje er 

vedteke enda, var på sin plass. 

Tekniske problem i gjennomføring av stemmeprosess vart løyst på ein 

tilfredsstillande måte. Det er ikkje ideelt at ein representant ikkje får avgje 

stemme fullstendig anonymt via same løysing som dei andre. I staden fekk 

representanten avgje stemme via messenger til organisasjonskonsulent, som 



viste denne til teljekorps (leiarar av VK og KK). Dette ble gjort etter avtale 

mellom Organisasjonskonsulent, KK og representanten sjølv. 

  

2. Valforsamling supplering universitetsstyret 
Perioden starta utan valt 2dre vara til Universitetsstyret. Dette er ein kvinneleg 

kandidat. 

Intensjon var å gjennomføre val i forbinding med SP-møtet 20.10.21. Det var to 

kandidatar i forkant av valforsamling, men begge trakk seg de to siste døgna 

før val. Dette ga ikkje rom for styret til å søke nye kandidatar. Styret valte med 

rette å utsette valforsamling til nye kandidatar var klare. 

  

3. Valforsamling NSO 
Leder av KK bisto STAs valkomité med 3 av 10 kandidatar til NSO-delegasjonen 

(Norsk Studentorganisasjon). Dette vart gjort på grunn av sjukdom blant 

medlemmane i valkomitéen. Leder av KK var ikkje ein del av vurderinga av 

kandidatane, men tok notat til bruk av valkomité i etterkant av intervju. 

KK fungerte som teljekorps saman med organisasjonskonsulenten. 

  

Studentparlamentet 
Studentparlamentet 21/22 tar generelt ordet ganske mye ved starten av 

semesteret, selv på mer avanserte saker. 

På SP i oktober fekk parlamentet tilbakemelding om intern møtekultur. STA-

leder tok opp tråden på møte i november. Intern debattkultur var mykje betre 

på dette møtet. Denne problemstillinga er ikkje uvanleg for eit nytt SP, og 

derfor ikkje problematisk. 

  

Økonomi 
KK får jamnleg tilsendt oppdatert rekneskap frå Organisasjonskonsulenten og 

Vito Regnskapsbyrå. 

Ifølge mandatet skal KK uttale seg ved framlegginga av årsrapporten og 

årsrekneskapen. Dette gjorde KK i byrjinga av februar. Uttalinga vart lagt ved 

sakspapira for møtet i SP i februar. KK så ingenting spesielt å trekke fram. 



  

Kontakt med STA-styret 
Gjennom året har det generelt vore grei kommunikasjon mellom leiar av KK og 

leiar av STA. 

Kommunikasjonen mellom verva vart utfordrande i mars 2022. Dette var på 

grunn av usemje om tolkinga av mandatet til KK og mandatet til leiar av STA. 

Denne usemja vart oppklart i eit møte mellom verva i mars. Ved opplæring av 

ny KK-leiar vil det bli lagt vekt på tiltak for god kommunikasjon for å sikre best 

mogleg gjennomføring av mandat for KK. 

  

Oppsummering 
Kontrollkomitéen takkar med dette for seg, og ønsker det nye STA-styret, 

påtroppande medlem av kontrollkomitéen, dei nyvalte RSU-representantane, 

og det nye Studentparlamentet lykke til. 

  

  

  

DATO 

11.05.22 

 

Eline Øverbø Roaldsøy 

Leiar av kontrollkomitéen i Studentorganisasjonen i Agder 

  

Kjell Arne Lønningen 

Medlem av kontrollkomitéen i Studentorganisasjonen i Agder 

 



SP-sak 35/22 

Møtedato 25.05.22 

Saksbehandler: Andrea Oshaug Fostervold 

 

Diskusjonssak om språk  

Bakgrunn for saken  

Den nye språkloven (språklova) trådte i kraft 1. januar i år. Formålet med loven er å styrke norsk 

språk, og å fremme og sikre likestilling mellom bokmål og nynorsk. I loven foreligger det et 

særlig ansvar for å fremme nynorsk, da dette er det minst brukte norske skriftspråket. Ifølge 

lovens paragraf 13 skal sentrale statsorgan «over tid bruke minst 25 prosent av både bokmål og 

nynorsk i allment tilgjengelige dokumenter».  

 

Norsk er hovedspråket, eller nasjonalspråket, i Norge. Samisk er, sammen med norsk, regnet som 

et offisielt språk her i landet. At et språk er offisielt betyr at det er formelt autorisert, eller at det 

er godkjent av ansvarlige styremakter. Likevel er ikke samisk og norsk likestilt i reell behandling.  

 

I tillegg til disse har vi tre nasjonale minoritetsspråk (kvensk, romani og romanes), og et nasjonalt 

tegnspråk (norsk tegnspråk). Som språklig og kulturelt uttrykk er de nasjonale minoritetsspråkene 

og norsk tegnspråk også likeverdige språk med norsk.  

 

Argumentasjon 

UiA er forpliktet til å følge språkloven, og må etter loven ha minst 25 prosent av begge 

skriftspråk i allment tilgjengelige dokumenter (dette gjelder altså ikke, eksempelvis, 

internkommunikasjon). UiA har mye arbeid å gjøre i de fleste kategorier når det kommer til 

likestilling av de to målformene, men jobber seg i riktig retning. UiA har bl.a. opprettet et 

språkutvalg, vedtatt språkpolitiske retningslinjer, og tester i disse dager NTBs nynorskrobot for å 

se om dette kan bidra til mer nynorsk innhold.  

 

I tillegg til å diskutere målform, ønsker STA-styret å høre Studentparlamentets meninger rundt 

samisk og andre språk.  

 

På SP-møtet i april ble det vedtatt at UiA må jobbe for at informasjon må være tilgjengelig på 

norsk, engelsk og samisk. Om dette skal bli en realitet må UiA ha ressurser til å få mye 

informasjon oversatt. Ifølge Språkrådet er det registrert mellom 20 000 og 30 000 samer som 

snakker de ulike samiske språkene, av totalt om lag 100 000 samer. Dette utgjør 30 prosent av 

alle samer. Det er om lag 15 prosent som bruker et samisk skriftspråk. Av det totale folketallet i 

Norge vil det si at om lag 0,3 prosent bruker samisk.  

 

 

• Ønsker SP at STA også burde tilstrebe minst 25 prosent av begge skriftspråk? 
o Hvis ja, hvor mye, og hvilke dokumenter?  

• Hvor er det viktigst at UiA legger sine ressurser i dag; samisk, engelsk eller 

nynorsk?  

o Hvor mye ressurser skal STA legge inn for å pushe UiA på dette?  



• Det offentlige Norge har også ansvar for norsk tegnspråk, kvensk, romani og 

romanes. Skal samisk stilles høyere enn andre nasjonale minoritetsspråk?  

• Vi vet allerede at det er en språkbarriere som hindrer studentmedvirkning for 

internasjonale studenter. Skal UiA fokusere mer på å skrive på samisk enn på 

engelsk?  

 

 

English Summary  

According to Norwegian law, UiA is required to provide least 25 percent content in each of our 

two official language forms. Today, UiA has not fulfilled this requirement, but they are working 

to reach this goal. Last month, the Student Parliament also voted for STAs language policy to 

include a wish for Sami to be used in UiA’s official documents. The STA-board wants to know 

whether the Student Parliament wishes UiA to focus most on Sami or English, and whether STA 

should follow the same requirement as UiA when it comes to using Nynorsk.  


