
 

Arbeidsprogram 2018-2019 
 

Kapittel 1        Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk 

 UiB skal tilby studentene samfunnsrelevant kunnskap. 
 UiB skal ha et større fokus på tverrfaglighet. 
 UiB skal ha høy bevissthet om etiske problemstillinger tilknyttet forskningsavtaler. 
 
 

Kapittel 2        Læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk 

 Studentene skal foretrekke å ha campus som sin arbeidsplass. 
 Det skal bli lettere å være student ved UiB. 
 Fadderuken skal gagne alle studenter ved UiB. 
 
 

Kapittel 3        Internasjonal politikk 

 UiB skal få flere studenter til å velge utveksling. 
 UiB skal styrke sin forpliktelse til FNs bærekraftmål. 
 UiB skal være en tydelig stemme for internasjonalisering og solidaritet i akademia. 
 UiB skal integrere internasjonale studenter i studiemiljøet. 
 
 

Kapittel 4        Likestillings- og inkluderingspolitikk 

 UiB skal arbeide for mangfold, likestilling og inkludering. 
 
 

Kapittel 5        Organisasjonen og synlighet 

 Skape et sterkt studentdemokrati på UiB. 
 Studentparlamentet ved UiB skal være det ledende studentdemokratiet på 

informasjonsformidling i Norge. 
 Styrke samarbeidet med studentutvalgene. 
 UiB skal jobbe for sin forpliktelse om å bli klimanøytral. 
 Styrke synligheten av tjenester gitt til studenter ved UiB. 
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Arbeidsprogram 2018-2019 
 
Arbeidsprogrammet er det viktigste dokumentet i arbeidsutvalgets daglige virke. Det er arbeidsutvalget som 
bestemmer hva arbeidsutvalget skal jobbe med gjennom perioden, hvilke punkter som skal prioriteres og hvilke 
politiske kamper som skal tas. 
 
 
Studentparlamentets statutter sier følgende om arbeidsprogrammet: 

 

§ 24 Arbeidsprogram 
Arbeidsutvalget skal på bakgrunn av prinsipprogrammet vedtatt av Studentparlamentet, innen utgangen av 
september måned, legge frem en vedtakssak om sitt forslag til arbeidsprogram i Studentparlamentet. 
Arbeidsprogrammet skal ha en tidshorisont på ett år. Arbeidsutvalget skal på Studentparlamentets siste 
møte legge frem en diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å realisere arbeidsprogrammets innhold. 

 
 
Arbeidsprogrammet er organisert i fem (5) kapitler. Det er de samme fem kapitlene som prinsipprogrammet 
er skrevet ut i fra. Hvert kapittel er delt inn i overordnede mål. Disse overordnede målene er visjoner heller enn 
konkrete mål. Hvert overordnet mål har forskjellig antall delmål. Delmålene er stort sett konkrete, målbare og 
punkter vi må stå til ansvar for på SP 18-19/08. 
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Kapittel 1 Fag-, forsknings- og utdanningspolitikk 

1.1 Overordnet mål 

UiB skal tilby studentene samfunnsrelevant kunnskap. 

 
I et samfunn i utvikling er det essensielt at UiB tilbyr kunnskap som gjør at kandidatene har den 
nødvendige kompetansen for å løse de oppgavene som kreves både nå og i fremtiden. 
 

1.1.1 Delmål 

Alle studieprogrammer ved UiB skal tilby et praksisemne. 

 
For å sikre at kandidatene har samfunnsrelevant kunnskap burde alle programmer ved UiB ha tilbud 
om et praksisemne i studieløpet. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.1.2 Delmål 

UiB skal utrede muligheten for opprettelse av et mattesenter. 

 
I tråd med det påbegynte arbeidet til forrige arbeidsutvalg ønsker vi å nedsette en arbeidsgruppe på 
UiB som kan utrede behovet og muligheten for opprettelse av et mattesenter, etter modell av det 
tidligere akademiske skrivesenteret ved UiB. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.1.3 Delmål 

Det skal utarbeides en konkret plan for hvordan opptak av undervisning skal tas i bruk. 

 
Film- og lydopptak av forelesninger benyttes kun ved et fåtall av UiBs forelesninger. Med inspirasjon 
fra UiO, NTNU og UiA skal UiB starte å ta film og lydopptak av sine forelesninger. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell og Nikolai Klæboe 
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1.1.4 Delmål 

Seminarledere og andre studentundervisere må få opplæring og tilbakemelding på undervisningen sin, samt 
tilbud om flere kurs. 

 
For å tilby så kompetent undervisningen som mulig må UiB sørge for at de som underviser har høy 
didaktisk kompetanse. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell og Nikolai Klæboe 
 

1.1.5 Delmål 

Pedagogisk kompetanse skal vektlegges sterkere ved ansettelser og opprykk. 

 
I tråd med parlamentets ønske om å endre UiBs ansettelsespolitikk vil vi gå i dialog med UiB om å 
legge større vekt på pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.1.6 Delmål 

Det skal foreligge minstekrav til sensors karakterbegrunnelser. 

 
I dag er det stort sprik mellom begrunnelsen studenter får på eksamen. Arbeidsutvalget vil jobbe med 
å nedsette retningslinjer til karakterbegrunnelser. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.1.7 Delmål 

Den pedagogiske kvaliteten hos forelesere skal sikres og holde et høyt nivå med gode incentivordninger. 

 
Det er viktig at den pedagogiske kvaliteten hos forelesere er god. Vi vil jobbe med å videreføre og 
utvide meritteringsordningen (ETP) og gi incentivordninger basert på digital kompetanse hos 
forelesere. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
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1.1.8 Delmål 

Vi vil jobbe for at studenter aktivt kan ta del i forskning i sitt studieløp. 

 
På SP 17-18/08 ble resolusjonen “Aktiv forskning i utdanningen” vedtatt, og vi vil videreføre denne. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.1.9 Delmål 

UiB skal benytte seg av sensorveiledninger som er tilgjengelige for studentene. 

 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.2 Overordnet mål 

UiB skal ha et større fokus på tverrfaglighet. 

 
UiB har et mål om mer tverrfaglighet, og har et eget punkt i strategien for å videreføre tverrfaglighet. 
Det er viktig for parlamentet at studenter har gode muligheter for å ta fag på tvers av fagmiljøer og 
fakultet, samtidig som det gir gode ringvirkninger å etablere tverrfaglige programmer for universitetet. 
 

1.2.1 Delmål 

Det skal opprettes et studiepoenggivende emne for ledere i studentorganisasjoner. 

 
Studenter med tunge frivillige verv i studentorganisasjoner skal ha tilbud om studiepoenggivende kurs 
ved UiB.  
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

1.3 Overordnet mål 

UiB skal ha høy bevissthet om etiske problemstillinger tilknyttet forskningsavtaler. 

 
Vi ønsker at UiB skal ha et sterkt fokus på det etiske rundt sine forskningsavtaler. 
Studentparlamentet bør få mulighet til å uttale seg om etiske problemstillinger. UiB skal ha et økt 
fokus på FNs bærekraftmål og bedre integrering bærekraftmålene i utdanningen og i forskning. 
Forskningsrådets midler bør omprioriteres fra petroleumsforskning til klimaforskning. 
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1.3.1  Delmål 

UiB skal ha åpenhet rundt sine avtaler. 

 
Det skal være full åpenhet før inngåelse rundt avtaler UiB tar sikte på å inngå, også etter de er inngått. 
 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
 

1.3.2  Delmål 

Universitetet i Bergen må kunne garantere for at de overholder Den nasjonale forskningsetiske komité for 
naturvitenskap og teknologi (NENT) sine forskningsetiske retningslinjer. 

 
Arbeidsutvalget skal forsøke å få en slik skriftlig garanti av Universitetet om at de overholder nevnte 
retningslinjer. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
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Kapittel 2 Læringsmiljø-, velferd- og kulturpolitikk 

2.1 Overordnet mål 

Studentene skal foretrekke å ha campus som sin arbeidsplass. 

 
For å skape et levende campus skal UiB strebe for at studenter velger å benytte seg av campus som 
sin arbeidsplass. 
 

2.1.1 Delmål 

Det skal brukes mer ressurser på oppussing av lesesaler. 

 
Lesesalene er en viktig del av studentenes læringsmiljø. UiB har i stor grad gammel bygningsmasse 
og det er et kontinuerlig behov for at lesesalene prioriteres når bygningsmassen skal oppgraderes. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Nikolai Klæboe 
 

2.1.2 Delmål 

Det skal lages en rapport som kartlegger dekningsgraden av leseplasser. 

 
Parlamentet trenger tallgrunnlag for å senere foreslå politikk rundt leseplasser. Arbeidsutvalget skal 
presse UiB til å lage en rapport på dekningsgrad, bruk og andre relevante aspekter rundt leseplasser. 
Rapporten skal også ta høyde for universell utforming. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 
 

2.1.3 Delmål 

UiB skal ha en prøveordning med ubemannet bibliotek. 

 
I tråd med prinsipprogrammet og tidligere vedtatte resolusjoner ønsker vi å få til en prøveordning med 
ubemannet bibliotek etter modell fra andre utdanningsinstitusjoner. Dette for å kartlegge behov og 
sikkerhetsproblem. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 
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2.1.4 Delmål 

UiB skal utvide åpningstidene på lesesalene og bibliotekene. 

 
I tråd med parlamentets ønsker gjennom prinsipprogram og resolusjoner ønsker vi å jobbe for bedre 
åpningstider på UiBs lesesaler og bibliotek. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 
 

2.2 Overordnet mål 

Det skal bli lettere å være student ved UiB. 

 
Fleksible løsninger som gjør formaliteter og kommunikasjon lettere er viktig for å effektivisere 
studentenes hverdag og gjøre UiB mer attraktivt for søkere. 
 

2.2.1 Delmål 

Webmail skal integreres i MittUiB. 

 
I dag brukes flere digitale løsninger for studenter ved UiB. Webmail er offisiell mail-kanal, og MittUiB 
er nye, digitale læringsplattform. Det finnes muligheter i systemet MittUiB for å integrere 
mailsystemet, og arbeidsutvalget vil utnytte den muligheten. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido og Andreas Trohjell 
 

2.2.2 Delmål 

OpenAccess skal brukes i større grad. 

 
For å redusere prisene på faglittereatur og av miljømessige hensyn må UiB i større grad sørge for at 
litteratur fra OpenAcces benyttes. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
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2.2.3  Delmål 

Alle studenter ved UiB skal få automatisk begrunnelse for på karakter ved eksamen. 

 
I tråd med tidligere vedtatt politikk ønsker arbeidsutvalget å jobbe med løsninger for å få automatisk 
begrunnelse på karakter ved eksamen. UiB bruker mye tid og ressurser på å få tak i begrunnelse (som 
uansett skal være skrevet) på karakter fra studenter, og studenter får ikke tilbakemelding før uker 
etter karakteren. Vi ønsker å spare både studentene og de ansatte for tid og ressurser ved å få innført 
automatisk begrunnelse. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

2.2.4 Delmål 

UiB skal unngå at sensur blir forsinket. Bøter ved forsinket sensur. 

 
For å sørge for en så fleksibel og forutsigbar studiehverdag som mulig skal UiB unngå forsinket 
sensur. Bøter gis instituttet ved forsinket sensur, og skal gå til tiltak som fremmer læringsmiljøet. 
 
Ansvarlig 
Andreas Trohjell 
 

2.2.5 Delmål 

Arbeidsutvalget skal se på konkrete måter å redusere pensumpriser på med sikte på å gjøre det gratis, 
samt gå i dialog med Universitetet om dette. 

 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
 

2.2.6 Delmål 

UiB skal ta et ekstra ansvar for studenter som har eller får barn i studietiden. 

 
Studenter som har eller får barn i studietiden, må få tilrettelagt sin studiehverdag slik at de kan 
fullføre studiene sine. Arbeidsutvalget skal arbeide for at UiB legger til rette og utarbeider behovene 
til studenter med barn. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen 
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2.2.7 Delmål 

Arbeidsutvalget skal gå i samtale med universitetet om utarbeiding av et læringsmiljøregelverk i samarbeid 
med studentene. 

 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 

 
 

2.2.8 Delmål 

Arbeide sammen med Velferdstinget for å opprette en egen portal for helsetjenester rettet mot studenter. 

 
Ansvarlig 
Maren Iversen 

 
 

2.3 Overordnet mål 

Fadderuken skal gagne alle studenter ved UiB. 

 
For å skape et så inkluderende miljø som mulig for nye studenter ved UiB er det viktig at det er tilbud 
i fadderuken som gjør at alle føler seg velkomne.  
 

2.3.1 Delmål 

Det skal jobbes for flere gode, felles rusfrie aktiviteter i fadderuken. 

 
Arbeidsutvalget vil samarbeide med fadderkoordinator og fadderstyrene ved UiB for å fremme rusfrie 
aktiviteter. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Nikolai Klæboe 
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Kapittel 3 Internasjonal politikk 

3.1 Overordnet mål 

UiB skal få flere studenter til å velge utveksling. 

 
UiB har mål om utvekslingstall på 40 % innen 2022. Studentutveksling gir innsikt i andre måter å 
tenke på, øker faglig fordypning, gir flere karrieremuligheter, utvikler språklige evner og øker kjennskap 
til andre kulturer og samfunn. 
 

3.1.1 Delmål 

Videreutvikle opt-out. 

 
Utdanningsinstitusjonene må gjøre mer for å senke terskelen for å kunne dra på utveksling. Opt-out 
er en god løsning for dette. Gjennom opt-out blir utveksling en integrert del i alle studieprogram, med 
en enkel avmeldingsmulighet. Dette handler ikke om å tvinge studenter ut, men å tvinge 
institusjonene til å legge til rette for at de som ønsker det får dratt ut. Prosessen rundt utveksling 
skal være betydelig enklere- gjennom opt-out blir byråkratiet (les: papirarbeidet) minket betraktelig- 
det blir dermed blir det mer beleilig å søke utveksling.  
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 
 

3.1.2  Delmål 

Forelesere skal aktivt oppmuntre studenter til å dra på utveksling. 

 

Dørstokkmilen er lang; forelesere som oppmuntrer til utveksling gir en aktiv oppfordring og en 
forventing om at studentene drar på utveksling fra institusjonens hold. Det skal holdes 
informasjonsforedrag slik at studentene er informert og har mulighet til å stille spørsmål i god tid i 
forkant av fristen for å søke utveksling.  
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 

 

3.2 Overordnet mål 

UiB skal styrke sin forpliktelse til FNs bærekraftmål. 

 
For å møte morgendagens verden må UiB styrke sitt arbeid for å oppnå FNs bærekraftmål. UiB skal 
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nå målet om klimanøytralitet innen 2030- og dette med minimal bruk av klimakvote. Gjennom vår 
representasjonsrett jobber Studentparlamentet med å påvirke Universitetet skal jobbe med disse 
utfordringene.  
 

3.2.1 Delmål 

FNs bærekraftmål skal implementeres og synliggjøres mer i handlingsplaner og strategier for UiB. 

 
Når strategier og handlingsplaner skal lages og revideres må det legges vekt på FNs bærekraftmål. 
Studentparlamentet skal jobbe for å integrere bærekraftmålene i alle dokumenter og strategier som 
Universitetet utarbeider. Samtidig skal Arbeidsutvalget jobbe for at UiBs innkjøpsavtaler er så grønne 
som mulig. 
 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
 

3.3 Overordnet mål 

UiB skal være en tydelig stemme for internasjonalisering og solidaritet i akademia. 

 
UiB skal løse globale utfordringer gjennom målrettet forskning, utdanning formidling og innovasjon. 
UiB skal være et internasjonalt universitet med åpenhet og tiltrekke seg studenter og forskere fra 
hele verden. 
 

3.3.1 Delmål 

Inkludere SAIH i vårt arbeid og være et tydelig medlemslag. 

 
Studentparlamentet er et medlemslag i SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale 
Hjelpefond). SAIH jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning. Her kan SP-UiB som 
medlemslag jobbe sammen. Studentparlamentet ved UiB skal jobbe sammen med SAIH der det er 
hensiktsmessig.  
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 
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3.3.2 Delmål 

Jobbe aktivt for å styrke ordningene Students at risk og Scholars at risk. 

 
SAR (scholars at risk) og STAR (students at risk) gjør at studenter og akademikere, som av 
sikkerhetsmessige årsaker ikke har mulighet til å fortsette studiene eller arbeidet i hjemlandene sine, 
kan fullføre arbeidet og høyere utdanning i Norge.  
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 
 

3.3.3 Delmål 

Etablere bachelorgrader med engelsk som undervisningsspråk 

 
Studentparlamentet ved UiB har vedtatt at vi ønsker å opprette en engelskspråklig bachelorgrad. En 
engelskspråklig bachelorgrad vil bidra til å øke muligheten for at UiB kan tiltrekke seg studenter fra 
andre land. Derfor skal arbeidet med å opprette en engelskspråklig bachelorgrad videreføres som et 
bidrag til utviklingen av UiB som et universitet med en internasjonal profil. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 
 

3.4 Overordnet mål 

UiB skal integrere internasjonale studenter i studiemiljøet. 

 
Internasjonale studenter ved UiB er en enorm ressurs for universitetet og for byen. Det er viktig at vi 
legger til rette for å gi et godt tilbud til dem, og integrere dem hos oss. 
 

3.4.1 Delmål 

Skape sosiale og faglige arenaer hvor internasjonalisering og solidaritet står i sentrum. 

 
Arbeidsutvalget ønsker at UiB skaper arenaer hvor internasjonalisering og solidaritet står i sentrum, 
gjerne sammen med andre organisasjoner. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido 
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Kapittel 4 Likestillings- og inkluderingspolitikk 

4.1 Overordnet mål 

UiB skal arbeide for mangfold, likestilling og inkludering. 

 
UiB skal tilrettelegge for lik rett til utdanning. Dette inkluderer å jobbe ut i fra Studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse 2018 (SHoT) for å tilrettelegge for at mangfoldet skal bli ivaretatt, inkludere 
studenter som av ulike grunner blir faller utenfor studiemiljøet. 
 
Denne delen står i stor grad tom av den grunn at SHoT-rapporten lanseres denne høsten og det er 
flere likestillings- og inkluderingssaker som vil komme opp i løpet av året.  
 

4.1.1 Delmål 

UiB skal arbeide mot seksuell trakassering. 

 
UiB skal sette fokus på seksuell trakassering og arbeide for tiltak mot seksuell trakassering. Tiltak 
skal iverksettes i samarbeid med Sammen og UiB. UiB skal jobbe for å ha gode retningslinjer på 
seksuell trakassering og informasjon om veien etter varsling skal settes fokus på. 
 
Det er viktig at arbeidet i likestillingskomiteen prioriteres og settes fokus på så både ansatte og 
studenter ved institusjonen blir ivaretatt og kjenner til prosessene ved en eventuell trakasseringssak. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen 
 

4.1.2 Delmål 

UiB skal jobbe for økt etnisk mangfold. 

 
Arbeidet med mangfold handler om å erkjenne at det eksisterer sosiale og kulturelle barrierer for 
enkelte minoriteter i samfunnet. Det å arbeide med konkrete tiltak for å bidra til økt mangfold krever 
derfor fokus på disse barrierene. Det er en klar overrepresentasjon av etniske minoriteter i 
studentmassen, som ikke gjenspeiles blant de akademisk tilsatte, eller i studentorganisasjonene. 
UiB skal arbeide for økt etnisk mangfold i rekrutteringsprosessen knyttet til akademisk tilsettelse. 
Arbeidsutvalget skal arbeide for økt etnisk mangfold i egen organisasjon og studentkulturen i Bergen 
forøvrig. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen 
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4.1.3 Delmål 

UiB skal arbeide for å hindre at studenter blir ensomme. 

 
I SHoT undersøkelsen kom det frem at nesten 30 prosent av Universitetet i Bergen er ensomme og 
Universitetet i Bergen må styrke sitt engasjement med å hindre ensomhet. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen 

 

4.1.4 Delmål 

Arbeidsutvalget skal gå i dialog med Universitetet og de ansatte for å utarbeide en strategi for å øke 
kvinneandelen av vitenskapelige ansatte, samt kartlegge hva som er ønskelig og mulig fra deres side. 

 
Ansvarlig 
Maren Iversen 

 

4.1.5 Delmål 

Det skal arbeides for kvotering av menn på profesjonsstudiene i psykologi og medisin. Arbeidsutvalget skal 
ellers arbeide for kvotering på studier der det er det er aktuelt. 

 
Ansvarlig 
Maren Iversen 

 

4.1.6 Delmål 

Det skal lages en plan for kartleggingen av opplevd rasisme, sexisme, trans- og homofobi og mobbing. 
Arbeidsutvalget skal legge press på Universitetet for at kartleggingen blir gjennomført hvert år. 

 
Ansvarlig 
Maren Iversen 

 

4.1.7 Delmål 

Det skal være tett dialog mellom arbeidsutvalget og Velferdstinget angående utviklingen til helsestasjon 
på Engen. 

 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
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Kapittel 5 Organisasjonen og synlighet 

5.1 Overordnet mål 

Skape et sterkt studentdemokrati på UiB. 

 
 
Et sterkt studentdemokrati ved UiB er viktig for at demokratiet fungerer og institusjonen går rundt. 
Det er viktig at studenter integreres i prosesser på universitetet, og at ledelsen tar hensyn til 
studentdemokratiets interesser. 
 

5.1.1 Delmål 

Revidere mandatet til alle Studentparlamentet ved UiBs komiteer. 

 
Studentparlamentets komiteer skal ha oppdaterte mandat hvert år. Mandatet til 
Studentparlamentets Utdannings- og forskningskomité revideres på SP 18-19/02. Mandatene for 
Internasjonal komité og Promoteringskomiteen revideres på SP 18-19/03. 
 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget    
  

5.1.2 Delmål 

Arbeidsutvalget skal følge opp listelederne gjennom hele året. 

 
Det er viktig for arbeidsutvalget at listelederne har et særskilt ansvar for å bidra til diskusjonen og 
prosessene i parlamentet. I forbindelse med hvert parlamentsmøte skal det avholdes korte møter for 
å gå gjennom sakslisten. 
 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
 

5.1.3 Delmål 

Arbeidsutvalget skal jobbe for å øke valgdeltakelsen i Studentparlamentsvalget. 

 
For å sikre studentdemokratiets legitimitet er det viktig med så høy valgdeltakelse som mulig. Vi har 
som ambisjon å øke valgdeltakelsen ved studentvalget. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido og Arbeidsutvalget 
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5.2 Overordnet mål 

Studentparlamentet ved UiB skal være det ledende studentdemokratiet på informasjonsformidling i Norge. 

 
 
SP-UiB skal jobbe for å være det ledende studentdemokratiet på informasjonsformidling til UiBs 
studentmasse. Vi har som mål å være det studentdemokratiet i Norge med størst “reach”. 
 

5.2.1 Delmål 

Facebooksiden til Studentparlamentet ved UiB skal øke antall likes med 10 %. 

 
Pr. 01.09.18 har Facebooksiden “Studentparlamentet ved UiB” 7003 likerklikk. Vi har som ambisjon 
å øke antall likes. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido og Arbeidsutvalget 
 

5.2.2 Delmål 

Studentparlamentet ved UiB skal ha brukervennlige nettsider. 

 
Nettsidene www.spuib.no ble utsatt for et sikkerhetsbrudd våren 2018, og er midlertidig nede. Vi 
ønsker å utvikle helt nye, brukervennlige nettsider som er enkle å navigere på. Det skal være god 
informasjon om listene, samt kontaktinformasjon til lister og arbeidsutvalg. 
 
Ansvarlig 
Eira Garrido og Maren Iversen 
 

5.3 Overordnet mål 

Styrke samarbeidet med studentutvalgene. 

 
Arbeidsutvalget ser på oppfølgingen av studentutvalgene på de syv forskjellige fakultetene som en 
hovedprioritering. Oppfølging av studentutvalgene foregår kontinuerlig, og vi skal som øverste valgte 
studentorgan bistå i saker. 
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5.3.1 Delmål 

Studentutvalgene skal ha tilgang til kontorlokaler. 

 
Det er i dag stor forskjell i hvordan lokaler studentutvalgene disponerer på sitt fakultet. Noen har 
gode avtaler, andre har ikke lokaler i det hele tatt. Arbeidsutvalget ser på kontorlokaler for 
studentutvalgene som en nødvendighet. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 
 

5.3.2 Delmål 

Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenttillitsvalgte ved de ulike fakultetene mottar samme type 
honorering for likt type arbeid. 

 
Det er i dag stor forskjell i honoreringen de forskjellige studentutvalgene får. Samtidig er 
studentutvalgene organisert på forskjellige måter og har forskjellig antall studenter i styret. 
Arbeidsutvalget skal jobbe sentralt med UiB om avtaler som sikrer studentutvalgene lik honorering 
for likt arbeid. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe 
 

5.3.3 Delmål 

Studentutvalgsforum skal arrangeres flere ganger i semesteret, og arbeidsutvalget skal følge opp 
studentutvalgene ved det enkelte fakultet. 

 
Tidligere år har studentutvalgsforum (SU-forum) vært arrangert med varierende hyppighet. Vi ser på 
det som en nødvendighet at vi arrangerer formelle forum med alle syv studentutvalgene til stede for 
å diskutere utfordringer og saker, samtidig som Arbeidsutvalget får tilbakemelding på sine saker. 
 
Ansvarlig 
Nikolai Klæboe og Arbeidsutvalget 
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5.4 Overordnet mål 

UiB skal jobbe for sin forpliktelse om å bli klimanøytral.  

 
UiB har uttalt klimanøytralitet innen 2030. I tillegg til delmål er det viktig at det jobbes for at 
innkjøpsavtalene til UiB er så grønne som mulig. Det burde også ses på mulighetene for å produsere 
egen energi for å måtte kjøpe så få klimakvoter som mulig for å kompensere for utslipp. UiB må også 
vurdere klimaaspektet nøye når det inngås nye avtaler. 
 

5.4.1 Delmål 

UiB skal få på plass klimaregnskap. 

UiB har uttalt klimanøytralitet innen 2030. For å få det til er det nødvendig å kartlegge  
hvor mye utslipp vi har i dag, og hvor utslippene ligger. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Arbeidsutvalget 
 

5.4.2 Delmål 

UiB skal utrede muligheten for solceller. 

 
I tråd med resolusjon “Solkraft på UiBs tak” fra SP 17-18/08 ønsker vi å utrede muligheten for 
solceller på UiBs bygg. I første omgang gjelder dette for Realfagbygget. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Andreas Trohjell 
 

5.4.3 Delmål 

UiB skal flytte investeringer fra fond knyttet til fossil energi til grønne alternativer. 

 
UiB har et særskilt ansvar for det grønne skiftet. For å gjøre det lønnsomt å drive med grønn alternativ 
energi ønsker vi at UiB som institusjon skal legge press ved å flytte sine fondsinvesteringer ut fra 
fond knyttet til fossil energi og inn i grønne alternativer. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Andreas Trohjell 
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5.4.4 Delmål 

Arbeidsutvalget skal jobbe for at forskningsrådets midler skal omprioriteres fra petroleumsforskning til 
klimaforskning. Generell støtte til klimaforskning bør økes. 

 
I tråd med delmål 5.4.3 ønsker vi at UiB som institusjon skal ta et særskilt ansvar for det grønne 
skiftet. For å gjøre det trenger vi mer investering i grønn forskning. 
 
Ansvarlig 
Maren Iversen og Andreas Trohjell 

 

5.5 Overordnet mål 

Styrke synligheten av tjenester gitt til studenter ved UiB. 

 
Studenter ved UiB skal få strukturert, konsis og god informasjon om tjenester som UiB og andre 
studentrelevante organisasjoner gir. Studentparlamentet ved UiB skal være en pådriver i dette 
arbeidet. 
 

5.5.1 Delmål 

Det skal utredes og sorteres hvilke studentrelevante tjenester som eksisterer. 

 
For å sikre fremtidig arbeid gjeldende synlighet, så trenger de eksisterende tjenestene å bli kartlagt. 
Tjenester som er gratis skal bli prioritert i dette arbeidet. 
 
Ansvarlig 
Arbeidsutvalget 
 

5.5.2 Delmål 

En plakat med oversikt over tjenester skal bli hengt opp flere plasser ved alle fakulteter. 

 
For å forbedre synligheten, så er Campus en sentral komponent. Mange studenter benytter 
universitetsområdet som en arbeidsplass. Det er dermed hensiktsmessig å drive 
informasjonsspredning på Campus. Tjenester som er gratis skal bli prioritert i dette arbeidet. 
 
Ansvarlig  
Arbeidsutvalget 
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5.5.3 Delmål 

Digital samleportal for studentrelevante tjenester. 

Det bør opprettes en felles portal for helsetjenester og andre studentrelevante tjenester i samarbeid 
med Velferdstinget Vest og de ulike studieinstitusjonene i Bergen. 
 
Ansvarlig  
Arbeidsutvalget 


