
Studentombud på UiO 

Bakgrunn, hvorfor det trengs og 
studentombudets mandat 



Hva er et studentombud? 

 

”En uavhengig bistandsperson som har som 
oppgave å gi studentene råd og hjelp i saker 

der studentene har tatt eller ønsker/vurderer 
å ta opp forhold knyttet til sin 

studiesituasjon.” 

- Hentet fra Studentombudets mandat 



Bakgrunn 

- Først foreslått i 1958 

- Vært fremmet ved ulike anledninger de siste årene 

- Nåværende rektorat gikk til valg på dette i 2009 

- Studentparlamentet vedtok å jobbe for dette i 2011 

- Nedsatt en arbeidsgruppe våren 2012  

- Utformet mandat for Studentombudets arbeidsområde 



Formelle saksganger på Universitetet 

- Mange ulike systemer å varsle/klage 

- Emne-/programevaluering, klagenemnda, 
varslingssystem for fysiske og psykososiale 
forhold osv.  

- Si-fra-systemet fra august 2013 



Trenger vi da et studentombud? 

• Ja! 

• ”Universitetsjungelen” – Vanskelig å vite hvor 
man skal henvende seg 

• Vanskelige situasjoner hvor det trengs en 
person som kan tale studentenes sak ovenfor 
et system som har mye mer makt enn 
studentene 

• Mangler støtte til å følge opp saken med tanke 
på rettigheter og saksbehandling 

 

 

 



Studentombudets mandat 

• Bredt 

• Uavhengig bistandsperson  

• Plassert i Enhet for Intern Revisjon 

• Aktivt informere studenter om sin funksjon 

• Skal bidra til at saker løses nærmest mulig der de 
oppstår 

• Enhetene skal fortløpende orientere 
studentombudet om innkomne alvorlige saker 

 

 

 

 

 

 



Studentombudets mandat 

• Skal ikke være en klage- og ankeinstans, og 
kan ikke avgjøre saker 

• Skal levere halvårlige rapporter til 
Universitetsstyret og Læringsmiljøutvalget 

• Kan på eget initiativ fremme saker for 
Universitetsstyret 

• Kan selv vurdere om å ta en sak videre  

 

 



Veien videre 

• Per dags dato er vi nå midt i 
ansettelsesprosessen 

• Forhåpentligvis på plass i januar/februar 2012 

• Skal forme sin egen arbeidsplass 

• På sikt er det planlagt å ansette to studenter 
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