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HØRINGSSVAR – HELHETLIG KLIMA- OG MILJØSTRATEGI
Studentparlamentet takker for invitasjonen til å svare på utkast til Universitetet i Oslos (UiO)
klima- og miljøstrategi.
Klima, miljø og bærekraft er blant Studentparlamentets viktigste saker, og det er betimelig at
universitetet nå har tatt et tak i dette og utarbeidet det vi anser som en ambisiøs strategi.
Dette mener vi, både fordi studenter ønsker å være endringsaktører og bidra med løsninger
til det grønne skiftet, men også på grunn av trusselen klima- og miljøkrisen utgjør mot
mennesker og miljø.
Helt overordnet mener Studentparlamentet at klima- og miljøarbeidet på universitetet skal
ha fire pilarer: grønn utdanning, grønn forskning, grønn formidling og grønn drift. Vi mener at
UiO skal arbeide for at sitt klima- og miljøarbeid er ambisiøst og helhetlig, og sørge for at
studentenes interesser blir prioritert og ivaretatt, og sørge for at arbeidet vil føre til en rask
og signifikant reduksjon av universitetets totale klimafotavtrykk.
Studentparlamentet mener at utkastet fremstår godt, gjennomtenkt og grundig utarbeidet.
Vi mener det er på sin plass å berømme arbeidsgruppen for deres innsats, og vi vil meddele
at vi er fornøyd med at strategien fremstår ambisiøs, og vi er stort sett gjennomgående
fornøyd med utkastet.
Videre har vi kommentarer på de ønskede temaene.
Utdanning

«UiO må redusere de barrierene og utfordringene som finnes, samtidig som det utvikles en
helhetlig oversikt over utdanningstilbud på klima, miljø og bærekraft. Slik kan studentene
gjøre informerte valg tidligst mulig i utdanningsforløpet»
Studentparlamentet er fornøyd med dette avsnittet, og spesielt fornøyd er vi med punktet
over, og at det fokuseres på nettopp dette. Det er viktig at studenter får mulighet til å ta emner
i bærekraft, miljø og klima. UiOs studenter brenner for å bidra med løsninger til klima- og
miljøkrisen; de ønsker, som det påpekes i utkastet, å være endringsaktører. Da trenger
studentene muligheter for å tilegne seg relevant kunnskap, slik at de får den kompetansen de
ønsker seg. Derfor er det betimelig at man presiserer at man behøver å utvikle en helhetlig
oversikt over allerede eksisterende utdanningstilbud. Studentparlamentet mener dette er et
godt sted å starte og at det kommer godt frem i utkastet hvorfor det er lurt å starte i denne
enden, da det fremheves at det eksisterer strukturelle og finansielle barrierer som utfordrer at
man etablerer studietilbud på tvers av organisasjonen. For Studentparlamentet er det viktig at
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man setter handling bak ordene. Vi ønsker raskt implementering og konkrete prosesser, og
forventer at man setter raskt i gang med dette arbeidet.
Vi vil også trekke frem at man med fordel kan utdype kort om hva et «Grønt kontor» er.
Til tross for at henvises til i utkastet i form av en link i en fotnote, så mener vi at man enda
tydeligere kan presisere hva det er og hvordan dette vil se ut på UiO. Man kan til fordel belyse
at det allerede finnes
Forskning
Studentparlamentet mener at UiO skal lede an i det grønne skiftet. UiO burde derfor
integrere bærekraft i alle ledd av institusjonen, og satse på bærekraftige prosjekter
fremover. Det innebærer også i forskningsprosjekter. Derfor er vi er positive til avsnittet om
forskning. Særlig positive er vi til punktet:

«Sørge for at interne forskningsressurser ikke benyttes til opplagt ikke-bærekraftige
prosjekter»
Videre er Studentparlamentet også spesielt fornøyd med punktet under:

“[...] klima- og miljøutfordringene er komplekse og i sin natur interdisiplinære. UiO må
således legge til rette for kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av fagmiljøer og
fakulteter. Parallelt med dette må man videreutvikle de allerede eksisterende klima- og
miljørelaterte forskningsmiljøene på UiO. Det er behov for tverrfaglige strukturer som
omfatter flere enheter, det kan eksempelvis være tverrgående forskningsgrupper, senter
eller større initiativ.”
Vi er spesielt positive til punktet under da Studentparlamentet mener at det bør opprettes
flere grønne tverrfaglige studieprogrammer, for eksempel i samarbeid med UiO:Energi.
Studentparlamentet ønsker også at UiO oppretter en tverrfaglig 40-gruppe innen miljø og
bærekraft for bachelorstudenter. Derfor er vi meget positive til punktene om tverrfaglighet.
Hvis man ønsker legge til rette for tverrfaglighet i utdanning, må man også legge til rette for
tverrfaglighet i forskning.
UiO i møte med samfunnsutfordringer
Studentparlamentet mener at UiO må være en institusjon som ser fremover og leder an, og
som er bevisst sitt samfunnsansvar. UiO er en viktig samfunnsaktør, og har en særegen rolle
i deltakelsen av den felles dugnaden som er påkrevd for å takle utfordringene tilknyttet
klima- og miljøkrisen, og som bidra til bærekraftig og grønn omstilling. Universitetet som en
av Norges mest innflytelsesrike kunnskapsprodusenter har også et særlig ansvar for å
formidle, opplyse og gjøre tilgjengelig vitenskapen som produseres tilknyttet klima og miljø.
Vi er derfor positive til det som fremkommer i dette avsnittet, i sin helhet.
Klimagassutslipp og et grønt campusliv
Vi er fornøyd med dette avsnittet. Vi mener likevel at man kan være enda mer ambisiøse i
målene for å redusere klimaavtrykk fra flyreiser. Slik som det presiseres i avsnittet så har
pandemien bidratt til et digitalt handlingsrom vi ikke hadde tidligere. Dette burde påvirke
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ambisjonene i reduksjon av flyreiser. Formuleringen om reduksjon av flyreiser bør derfor
presiseres og ta utgangspunkt i tallene for 2020. Tar man utgangspunkt i tall fra tidligere år vil
det i praksis bety en dramatisk økning i flyreiser i mange år fremover.
Vi er svært positive til at legges vekt på at universitetet legger til rette for at studenter og
ansatte kan ta miljøvennlige valg. Samtidig vil en reduksjon i klimagassutslipp og
klimafotavtrykk med denne strategiens ambisjonsnivå kreve at UiO gjør mye for at de
miljøvennlige valgene blir så enkle som mulig å ta. Det kan også bety at UiO må gjøre en
innsats for at ikke-miljøvennlige valg må bli betydelig vanskeligere å ta.
Organisasjon og styringsstruktur
Studentparlamentet er positive til dette avsnittet. Spesielt positive er vi til følgende:

«Fra 1. august 2021 vil UiO ha en viserektor med ansvar for klima/miljø og tverrfaglighet. Dette
avklarer det overordnede ansvaret, og er det naturlige utgangspunktet for organisering av
UiOs videre klima- og miljøarbeid»
Studentparlamentet er svært positive til at UiO viser at de tar klima og miljø på alvor ved å
ansette en viserektor med ansvar for klima/miljø og tverrfaglighet. Dette innebærer at en
person vil konsentrere om med dette arbeidet uavbrutt. Vi forventer at dette vil innebære at
man får bedre oversikt over UiOs strukturelle og økonomiske utfordringer, så vel som andre
utfordringer tilknyttet klima- og miljøarbeidet.

På vegne av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo,
Julianne Sørflaten Grovehagen
Miljøansvarlig
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