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Kandidatur-liste: 

 

1. kandidat  Benedicte Molnes 

2. kandidat  Ragnar Falch 

3. kandidat  Mona Watson  

4. kandidat  Christoffer Raarup Sennels 

5. kandidat  Ekho Halvorsen 

6. kandidat  Marija Stevkovska Pedersen 

7. kandidat  Linn Lofthus 

8. kandidat  Ole Lunde 

 

 

Hjertesaker:  

 

- Billigere tjenester for studentene og billigere mat i kantinene og kaféen.  

Vegetarmat bør være billigere en ikke-vegetar. 

 

- Bedre studiemuligheter på campus. Stikkontakter skal være tilgjengelig i 

klasserom og forelesningssaler. Det skal være vannautomater i 

fakultetsbyggene.  

 

- Videoopptak av undervisning skal lagres og være tilgjengelig for studentene. 

Dette er ikke erstatning for obligatorisk undervisning, men vil være en ressurs 

for studenter til å repetere pensum.  

 

- Psykisk helsetilbud til studentene skal forbedres. Arbeidet som gir 

lavterskeltilbud til studenter skal videreføres. Universitetet skal være 

behjelpelige til at studentforeninger og studentgrupper skal få bruke 

universitetets rom til sosialt samvær.  
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Prinsipprogram: 

Demokrati  

Studentdemokratiet og universitetsdemokratiet er grunnpilarer i universitetets rolle 

som en kritisk institusjon. Et aktivt studentdemokrati gjør universitetet bedre. 

Studentdemokratiet må styrkes gjennom å gis gode, forutsigbare vilkår og god 

opplæring. VA forsvarer også universitetsdemokratiet og institusjonenes rett til 

selvforvaltning.  

 

● Studentpolitikken skal demokratiseres.  

● Studentparlamentet må undersøke alternative modeller for 

studentdemokratisk engasjement, som borgerjury.  

● Studenter skal ha rett til å ta opp saker til Studentparlamentet. Slike saker 

krever 100 signaturer.  

● Det bør være aktiv innsats for å øke oppslutningen i studentvalget. 

Informasjonskampanjer og informasjon om valget i undervisningen kan bidra 

til dette. 

● Rektor skal velges. Å kunne stille til rektorvalg skal ikke kreve 

rektorkompetanse.  

● UiS skal drifte sine egne bygg.  

● UiS skal tilby utdypet opplæring til alle studenter med tillitsverv. 

● UiS skal ha retningslinjer for studentdemokrati og studenttillitsvalgte på 

fakultets- og instituttnivå som gir studentene gode vilkår og rettigheter i sitt 

demokratiske arbeid.  

● Studentparlamentet bør ha så åpne prosesser som mulig og det bør 

informeres mer om arbeidet de gjør. 

● Studentforeninger skal ha enkel tilgang til arealer og tjenester på campus. 
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Studentsamskipnaden SiS  

Gjennom Velferdstinget har studentene påvirkningsmakt over 

Studentsamskipnaden SiS, og dermed over velferdstilbudene til studentene i 

Stavanger. VA vil bruke den makten aktivt.  

 

● Husleien i SiS-boligene må reduseres, slik at det blir mulig å leve på støtte 

fra Lånekassen når man leier hos SiS.  

● Studentdemokratiene skal ha reell påvirkningskraft på Studensamskipnaden 

SiS, gjennom et maktkritisk Velferdsting.  

● Velferdstinget skal ha rett til å stille mistillit mot sine tillitsvalgte.  

● Lederlønningene i SiS skal reduseres.  

● Kaféer/serveringssteder skal være billige for studenter. Det må unngås at 

prisene er høye i serveringssteder for å tjene inn på studentene. Prisene må 

reguleres deretter. 

● Muligheten for å redusere SiS sin egenkapital bør utredes. Dette kan frigjøre 

midler til lavere priser.  

● Det skal jobbes for at NSO-andelen reduseres med sikte på å frigjøre midler 

til lavere priser.  

● SiS skal underlegges offentlighetsloven.  

● SiS skal ikke finansiere profitt hos andre selskaper. Pengene SiS tjener på 

studenter skal gå tilbake til studentenes velferd.  

● Studentboligene skal ha tillitsvalgte fra hver studentby som har påvirkning 

opp mot boligens eier.  

● Vi støtter et SiS-monopol på de ulike velferdstilbudene på campus. Det er 

viktig for å sikre at pengene går til studenter og at de er demokratisk styrt av 

studentene. 

● Det skal finnes en frokost-deal til studenter. Billig, sunn og mettende 

frokost-rabatt om morgentimene. 

● Kantinene på campus skal ha gode vegetariske og veganske alternativer 

til ikke vegetar-mat. Det skal tilstrebes at 30% av mat-tilbud er 

vegetariske og veganske alternativer.   

● Vegetarmat bør være billigere enn ikke-vegetarmat 
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Solidaritet med fagbevegelsen 

Fagbevegelsen er en grunnstein i skapelsen av et rettferdig samfunn. I Norden er 

den under tungt press på grunn av dagens frihandel, økende liberalisering av 

arbeidsmiljøloven og synkende organiseringsgrad.  

 

● UiS skal sikre sine ansatte gode arbeidsvilkår. Arbeidsmiljøloven skal tolkes 

strengt. Fulltid og faste stillinger bør være normen. 

● Frem arbeidslivskrav i Velferdstinget og Studentparlamentet, som gjøres i 

samarbeid med tillitsvalgte.  

● Ufravikelig støtte til alle streiker på campus.  

● At UiS ansetter renholdere fast framfor å outsource.  

 

Lik rett til utdanning og kamp mot ulikhet 

Alle bør ha lik rett til utdanning. Men vi vet at klassebakgrunn spiller ennå en 

betydelig rolle og at de sosiale forskjellene i Norge øker. Derfor vil VA ha tiltak mot 

ulikhet i utdanning. 

 

● Klasseskillene i høyere utdanning må viskes ut. Høyere utdanning skal være 

gratis, og økonomisk bakgrunn skal ikke være en forutsetning for å starte 

eller fullføre høyere utdanning.  

● Introduser gratis skolebøker gjennom en låneordning. En annen mulighet er 

bruk av digitale bøker som betales av universitetet.  

● Studiestøtten bør økes til 2.5 G og gis i 12 måneder. Det skal innledningsvis 

jobbes for at den økes til 1.5 G.  

● Sikre gratisprinsippet i all undervisning både i Norge og internasjonalt. 

Ingenting skal koste. 

● Det skal ikke koste studenter ekstra å være i praksis med lang reisevei eller 

å bo i annen by/kommune grunnet fjernpraksis. Begrunnelse: Dette er noe 

som skjer for flere studenter i helse-studiene. Fakultetet må ta ansvar og 

finne løsninger for å enten forhindre at studenter må reise langt eller ta 

konsekvensene når det ikke er andre løsninger. 
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● Reversere regjeringens endring i konverteringsordningen som gjelder 

studielån og stipend.  

● Boligprisene i Stavanger skal reguleres gjennom offentlig eierskap av 

boliger.  

● Behovet for boliger skal møtes med boliger laget av det offentlige. 

● UiS skal aldri innføre Honours-program. Ressursene skal forbeholdes alle 

studenter.  

● Arbeidet med styrket arbeidslivsrelevans skal ikke bli en bakdør for 

kommersialisering av utdanningen. Næringslivets definisjonsmakt over hva 

som er relevant kunnskap må begrenses for at universitetet som kritisk 

kunnskapsinstitusjon skal bevares.  

● UiS må opprette en låneordning for datautstyr til studenter, slik at studentene 

har like muligheter til å følge utdanningen.  

 

Læringsmiljø  

Et godt læringsmiljø, både fysisk og psykisk, er viktig for at studentene kan 

trives i utdanningen. Læringen burde være en demokratisk dialog mellom 

studenter og foreleser, hvor makten desentraliseres. Læringsmiljøet har 

dessverre blitt svekket av pandemien. Det er derfor viktig at vi inkluderer 

digitale studenter, spesielt med tanke på at mange er i sensitive grupper 

når det gjelder helse.  

● Det skal jobbes for at UiS blir et reklamefritt campus. Kommersielle 

interesser skal ikke gjennomsyre campusopplevelsen.  

● Konkretisere krav til læringsmiljø i ny forskrift om læringsmiljø med 

tilhørende veileder. Ha et fokus på at studentene demokratisk utformer 

undervisningen i pågående dialog med forelesere. 

● Støtte en utvidelse av pedagogisk undervisning for forelesere. 

Undervisning burde likestilles med forskning.  

● Det bør være mer studentassistenter.  

● Jobbe for å ha digital opptak og undervisning i alle fag, også etter at 

pandemien er over.  
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● Vi krever at det er nok stikkontakter i alle forelesningssaler og klasserom 

● Det burde være konkrete krav at forelesere inkluderer digitale studenter i 

undervisningen.  

● Vannautomater i sentrale bygg på campus 

● Innføre krav om systemer for internkontroll for fysisk læringsmiljø ved 

alle institusjoner i ny forskrift om læringsmiljø.  

● Gi Arbeidstilsynet et klarere mandat som klage- og kontrollinstans for 

fysisk læringsmiljø for studenter.  

● Gi Arbeidstilsynet myndighet til å sanksjonere institusjoner som ikke 

følger opp Arbeidstilsynets anmodninger om læringsmiljø.  

● Innføre krav om anonymiserte systemer ved alle institusjoner for 

påklaging av mobbesaker og trakassering.  

● Varslingssystemet skal være lett tilgjengelig der studenter befinner seg, 

på nett og fysisk på campus.  

● Arbeide for automatisk begrunnelse på eksamen. 

 

Studenthelse 

Studenters helse bør tas på alvor, da spesielt psykisk helse. Vi tenker at det er 

viktig med tiltak, men mener at årsakene må tas på alvor også. Ulikhet er knyttet 

med helse og sosiale problemer. Det er delvis fordi det begrenser tilgang til hjelp, 

men også fordi det fører til problemene.  

 

● Studenter skal ha tilgang på gode og gratis helsetilbud på de ulike 

campusavdelingene.  

● Psykisk helsehjelp skal være raskest mulig tilgjengelig til studenter og 

ventetiden må kuttes gjennom en økning i budsjett.  

● Vi vil at psykisk helsehjelp er gratis til en er 25 år i det offentlige, mens 

studentsamskipnadene skal komme i tillegg. 

● Gratis sanitetsprodukter som bind og tamponger  

● UiS bør tilrettelegge for amming ved å tilby gode og behagelige lokaler. 

● At det tilrettelegges for hvilerom/hvileområder for studenter på lik linje 

som ansatte. 
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● Enda flere lavterskeltilbud knyttet til psykisk og fysisk helse må 

etableres på campus. Det burde være et godt utvalg av bøker om 

positiv psykologi, kognitive adferdsterapi selvhjelp og lignende på 

biblioteket.  

● Sikre at det er alkoholfrie og inklusive arrangementer. 

● Arrangementer skal ha alternativer for kost allergener, halal, kosher og 

andre religiøse kostholds-hensyn. Alt skal være merket. 

● Vi støtter introduksjonen av studentlege. 

● UiS' studentlege skal ha kompetanse for å utskrive hormoner for 

kjønnsbekreftende behandling 

● Tannhelsetjenester burde gjøres gratis for studenter på UiS. Inntil den 

tiden, burde dagens tannlegestøtte-ordning opprettholdes. 

● Prevensjon bør være gratis.  

● Studenter skal ha tilgang på gratis og lett tilgjengelig informasjon og 

hjelp til spørsmål knyttet til seksuell helse.  

 

Feminisme 

Venstrealliansen er en transinkluderende, feministisk organisasjon. I samfunnet i 

dag har heteronormative menn som gruppe gjennomgående mer makt enn kvinner. 

Makt er skeivt fordelt mellom kjønn i samfunnet. VA ønsker å ta i bruk radikale 

virkemidler for å få en mer rettferdig kjønnsbalanse. VA jobber etter prinsipper om 

feministisk praksis. Det vil si å sørge for at det blir ført kjønnsstatistikk, oppmuntre 

jenter og ikke-binære til å ta ordet i diskusjoner og på annen måte jobbe for å 

synliggjøre og motarbeide makt-ubalanse forårsaket av strukturell 

kjønnsdiskriminering.  

 

● UiS må sikre kjønnslikestilling gjennom styrking og videreutvikling av 

kvoteringsordninger som for eksempel kjønnspoenger. Det bør være 

kjønnskvotering for ansatte også for å sikre kjønnsbalanse når det gjelder 

professorer og andre stillinger. 

● Pensum bør få flere kvinnelige og trans (både binære og ikke-binære) 

forfattere. 
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● UiS må innføre en ordning med gratis sanitærprodukter på campus. 

● UiS sine varslingsrutiner må være robuste, og det må være lett å varsle om 

seksuell trakassering og andre kritiske forhold. Vi støtter varslingssystemet Si 

ifra. 

● Starte arbeidet med innføring av Rosa-kompetanse om kjønn- og 

seksualitetsmangfold  blant undervisere ved UiS. Undervisningen skal være 

tilrettelagt for alle kjønnsidentiteter.  

● Arbeide for likelønn mellom mann og kvinne.  

● Foreldrepermisjonen skal være universelt tilgjengelig for alle studenter ved 

UiS som institusjon, uavhengig av fakultetstilhørighet og kjønn. Informasjon 

om ordningene for foreldrepermisjon skal være lett tilgjengelig for studenter 

via Universitetets nettsider og de ulike fakultetenes informasjonssentre.  

● Det skal være kjønnsnøytrale toaletter på alle fakulteter.  

 

Inklusjon og kamp mot diskriminering 

UiS må være et institusjon som er åpen for alle. For mange opplever diskriminering i 

Norge, enten det gjelder etnisk bakgrunn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse 

eller andre faktorer. Vi anerkjenner at strukturell diskriminering finnes i Norge. Derfor 

skal VA belyse diskriminering og bekjempe det.   

 

● UiS og alle studenttilbud skal jobbe for full universell utforming og 

tilrettelegging. Vi støtter UiS sin handlingsplan på dette området, men 

vil at det skal gå raskere.  

● Demokrati krever inklusjon. Det bør være nulltoleranse for direkte og 

indirekte diskriminering. Islamofobi, antisemittisme, rasisme, sexisme, 

transfobi, diskriminering av skeive og andre grupper bør bekjempes 

gjennom håndheving av likestilling- og diskrimineringsloven og 

relevante deler av arbeidsmiljøloven.  

● Sikre at Pride fortsatt støttes av UiS.  

● Samenes nasjonaldag skal være markert av UiS. 

● Sikre at målloven følges. Minst 25% av skriftlig materiale skal være på 

nynorsk.  
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● Sikre at alle eksamener er tilgjengelig i nynorsk.  

 

Internasjonal solidaritet  

VA mener det er viktig å vise internasjonal solidaritet og støtte undertrykte 

studenters kamp for retten til høyere utdanning. Vi skal være en pådriver for 

internasjonal lov, menneskerettigheter, og rettferdig handel.  

 

● Videreføre og styrke Students At Risk og Scholars At Risk-programmene. 

● Flyktninger med høyere utdanning skal få bruke utdanningen sin i Norge. 

● Forskning burde publiseres på åpne journaler når det er mulig. 

● UiS må bli et fairtrade-universitet slik som USN er. Det vil si at UiS forplikter 

seg til å jobbe for mer rettferdig handelsvilkår for utviklingsland. 

Miljørelaterte, sosiale og økonomiske vilkår burde forbedres i handel for å 

redusere global ulikhet. Det vil innebære at mer fairtrade produkter er 

tilgjengelig på universitetet. 

● Vi mener at UiS ikke skal samarbeide med universiteter i land som grovt 

bryter folkeretten eller menneskerettigheter. 

● Ha en kvoteordning for studenter på flukt.  

● Avkolonisere pensum. Vi må få et helhetlig perspektiv av verdenen og ikke 

bare et vestlig. 

● Ha gode utvekslingsavtaler for studenter og for forskningsstillinger.  
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Internasjonale studenter og utveksling 

Internasjonale studenter bør inkluderes. Vi vet at det kan være tøft å komme til et 

nytt land. Derfor må vi sikre mest mulig inklusjon. Samtidig skal vi sikre at alle 

studenter, uavhengig av bakgrunn, kan gå på utveksling. Vi mener at 

kulturmangfold styrker UiS og Norge.  

 

● Jobbe mot at internasjonale studenter får studieavgift.  

● UiS må sikre at mest mulig informasjon blir på engelsk og 

tilgjengelig for internasjonale studenter. 

● UiS må ha inkluderende sosiale opplegg for internasjonale 

studenter, slik at de opplever tilhørighet og trivsel.  

● UiS sine studenter skal tilbys gode utvekslingsordninger.  

● Muligheten til å dra på utveksling skal ikke begrenses av 

økonomiske vilkår.  

● Studentene skal ha demokratisk påvirkning over 

universitetsallianser UiS er del av.  

 

Klima, miljø og dyrevern 

VA setter miljø foran profitt, og krever miljøvennlige institusjoner for høyere 

utdanning, der miljøvennlig forskning tas på alvor. Klima- og miljøkrisene er vår tids 

største utfordringer. Derfor må forskningen på energi gjenspeile et prinsipp om at 

bærekraftige, fornybare energikilder er det fremtidens samfunn skal bygges på. 

Samtidig vil vi kjempe for dyrs velferd. 

• UiS, StOr og SiS bør kutte utslipp med 80% innen 2030 og være 

klimanøytrale innen 2040. Dette er Stavanger kommunes mål. 

● UiS, StOr og SiS må ha en radikal og ambisiøs klima- og miljøstrategi, 

som setter tydelige mål for reduksjon i deres klimagassutslipp. Det bør 

brukes et mye mer utdypet klimaregnskap enn dagens regnskap, for å 

oppnå dette. 

● Studentparlamentet skal sette ned en arbeidsgruppe for å lage 
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miljøpolitisk plattform. Plattformen skal ha mål om å avkarbonisere UiS, 

SiS og StOr. Den skal ha mange punkter om miljøpolitikk og fremme et 

grønt skifte både med tanke på klima og miljø.  

● Vi støtter at FNs bærekrafts mål er del av UiS og SiS sine strategier.  

● Vi støtter UiS sitt arbeid som Miljøfyrtårn-sertifisert. 

● UiS bør erklære klimakrise.  

● Ansattes bruk av fly bør begrenses.  

● UiS skal legge til rette for mer elbilbruk blant studenter og lærere, for å 

redusere bruken av fossilbiler. 

● Kildesortering og resirkulering må bli lettere på hele UiS.  

● Det skal arbeides for opprettelse av sykkelveier til studentbyene.  

● Bysykkelordningen skal utvides, og det skal være stasjoner på campus, 

ved studentboliger og andre plasser studenter ferdes.  

● Oljeforskningen på UiS skal utfases, og det skal satses på forskning 

innenfor grønne og fornybare energiløsninger. UiS skal være ledende på 

grønn forskning i Norge og bidra til at Stavanger blir 

fornybarhovedstaden i stedet for oljehovedstaden. 

● UiS skal vise synlighet i samarbeidene de har med næringslivet og 

opprette et utvalg for etiske retningslinjer, for å sikre at klimaforskningen 

forblir selvstendig. 

● UiS skal ha flere miljø- og klimarelaterte valgemner og utdanninger. Vi 

støtter å fase ned oljeutdanninger. 

● Miljø- og klimaperspektiv må inn i flere studieprogram.  

● Det må etableres flere og bedre grøntarealer for studenter. Også 

generelt mer vegetasjon på campus. 

● UiS skal kontrollere luftkvaliteten inne og ute, og passe på at den er 

tilfredsstillende.  

● Nye bygg tilknyttet UiS skal bygges med ny og innovativ energiteknologi. 

De skal ha det høyeste energimerket. 

● All material som brukes på UiS burde bruke det nordiske miljømerket 

svanemerke. 

● Bøker og tekster burde blitt tilbudt i digital format.   

● Matsvinn i kantinene og på arrangementer bør reduseres. Det bør jobbes 

sammen med Matsentralen.  
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● Jobbe mot dyretesting i forskning. 

● Det bør være mer busser til UiS tilgjengelige, spesielt utenfor Stavanger. 

● Studentrabatten på busskort burde gjelde for alle studenter. 

● Busskortet for studenter burde gjelde hele fylket.  

● UiS skal redusere sitt utslipp av mikroplast. 

 

Praksis i studiehverdagen 

Vi mener at praksis er viktig for framtidig arbeidsmuligheter og vil dermed støtte 

det. Samtidig er kjønnsbalanse et viktig mål. 

 

● Alle studieprogrammer skal ha tilgang på praksisemner. Praksisemnene 

skal være tilgjengelige både for studenter på bachelor- og masternivå.  

● At UiS oppretter kvalifiseringsstillinger for de underrepresenterte kjønn, 

for å få til kjønnsbalanse i fagmiljøer der det trengs.  

● Sikre at studenter i praksis har like forventinger og krav til dem uavhengig 

av hvilken praksislærer de får. Det skal være like krav for samme type 

praksis. Det er et gjentakende problem at reelle praksiskrav avhenger av 

den enkelte praksislærer studentene får i praksis. 

 

Rettssikkerhet 

Studenters rettigheter må tas på alvor og VA vil kjempe for at de styrkes. 

 

● Innføre bestemmelse i lov eller forskrift om at klager som ikke behandles 

formelt innen rimelig tid er å anse som avslag som kan påklages formelt 

(jfr. Forskrift til Opplæringslova, § 9a-4, 3. ledd).  

● Gi Arbeidstilsynet og studentombudet initiativrett i klagesaker om 

læringsmiljø der det ikke allerede foreligger klage fra studenter.  

● Gi Norsk Studentorganisasjon eller andre egnede aktører økt tilskudd for 

å kunne bistå studenter juridisk i rettslig prøving av saker om 

læringsmiljø.  


