Halvårsrapport vår 2018
Studentombudet UiO

1.MARS 2018 EN HISTORISK DAG FOR OSS.

VÅRLIG OPPSUMMERING:

Da ble nemlig et representantforslag om å

Fra 1.1.2018 og til 30.6.2018, har vi tatt i

lovfeste studentombud enstemmig vedtatt i

mot rundt 100 henvendelser. Vi vil gi mer

Stortinget. Det har jevnlig blitt opprettet

innsikt i henvendelsene i vår årsrapport

studentombudsordninger rundt om i

for 2018, hvor vi også vil legge frem en ny

Norges land, etter modell fra Universitetet i

måte å kategorisere henvendelser på.

Oslo.
I mai og juni var det ikke mulig å ta
Norsk studentorganisasjon og lokale

kontakt med oss via drop-in og

studentdemokratier har jobbet standhaftig

kontortelefon, pga. byggearbeider i

for dette gjennom flere år. Nå venter

Kristian Ottosens hus.

utformingen av selve lovteksten, og vi
følger spent med.

Studentombud Marianne Høva
Rustberggard var tilbake etter permisjon

En lovfesting vil ikke bare bidra til enda

den 8.februar. Vikariatet til

flere opprettelser, men også beskytte

studentombud Marit Sand Solvik ble

eksisterende ordninger.

forlenget til ultimo mai.

Et norsk nettverk for studentombud er for

Vi har hatt sekretariatsfunksjonen til

lengst på plass, og i mars var vi samlet i

European Network of Ombuds in Higher

Tromsø for konferanse.

Education (ENOHE), siden januar 2017.
Våren 2018 har vi vært med på å
planlegge og arrangere konferanse i

Stortinget ber regjeringen

Edinburgh. Konferansen ble holdt

komme tilbake til Stortinget

sammen med Association of Canadian

med et forslag til lovendring

College and University Ombudspersons

som pålegger alle høyere
utdanningsinstitusjoner å
etablere et studentombud,
enten alene eller i samarbeid
med andre institusjoner

(ACCUO). På konferansen ble det vedtatt
at ENOHE skal bli en formell organisasjon,
og fra høsten av, vil vi dele
sekretariatsfunksjonen med
Studenterambassadøren ved
Københavns universitet.

Lovforslag:
(1) Styret har ansvar for å sørge for at alle
studenter har tilgang til et studentombud.
(2) Studentombudet har som oppgave å gi
studenter råd og hjelp i saker knyttet til
deres studiesituasjon. Studentombudet kan
ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet
har taushetsplikt i alle saker ombudet blir
kjent med gjennom sitt virke med mindre
studenten det gjelder samtykker i
videreformidling av opplysninger.
(3) Departementet kan gi nærmere forskrift
om studentombudet.»
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