Politisk plattform 2022/2023
Våre hovedpunkt:
1. Bedre økonomi for studenter
Det må på plass brede tiltak for å bedre studenters økonomi. Pensum må bli gratis på
UiB gjennom eksempelvis en låneordning. Studiestipendet må økes. Studentboliger
må bli billigere.
2. Klima og miljø
UiB må holde sitt løfte om å være klimanøytralt innen 2030. Bruk og kast under
oppussing skal reduseres. Sammen må Co2-merke sine mattilbud, samt tilby bedre
vegetar og vegansk mat.
3. Helse
Utvide UiB og Sammens helsetilbud, med særlig fokus på billigere tannhelse og et
styrket psykisk helsetilbud, samt gratis prevensjon til studentene.
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Utdanning:

Arbeids- og læringsmiljø
•

UiB skal ha som målsetning at alle fag skal være åpne, så lenge dette ikke går på
bekostning av studentene på studieprogrammet og formelle opptakskrav. Målet er å
øke fokuset på tverrfaglighet ved UiB.

•

Alle skal ha en vitenskapelig ansatt, eller student med relevant kunnskap og erfaring
til studiet som mentor, men dette skal ikke gå ut over antallet på midlertidig ansatte.

•

Det er avgjørende for et demokratisk UiB, at studentene kan delta i fritt valg av rektor.
Studentparlamentet må være en klar stemme for å sikre dette.

•

Universitetsbiblioteket er en viktig ressurs for både studenter og ansatte. UiB må
øke budsjettet deres for å ta vare på, så vel som styrke videre drift.

•

Akademisk skrivesenter må gjeninnføres, og Universitetsbiblioteket burde ha
hovedansvar for prosjektet.

•

Kuttene i de forskjellige fagene må stoppes. Universitetet kan ikke kutte i budsjettene
på bekostning av studentene sitt faglige tilbud.

•

Foreleser må gi beskjed hvis forelesningen skal omtale tematikk som lett kan være
traumeutløsende for enkelte studenter. En melding om slik sensitiv tematikk må legges
ut på Mitt UiB senest én dag før forelesningen blir avholdt.

•

UiB bør etablere en ordning for at studenter som ønsker å publisere akademisk, skal
kunne få faglig støtte til dette.

•

Vi vil arbeide for at studentarbeidsplassene (f.eks. lesesaler og atelier) skal være
døgnåpne, og at dette skal kunne gjennomføres uten kameraovervåkning.

•

Alle fakultet skal ha tilgang til alle lesesaler.

•

UiB må sørge for at det er tilstrekkelige studentarbeidsplasser, og at disse
arbeidsplassene skal være universelt utformet og ligge i livssynsnøytrale lokaler.

•

UiB må sørge for en jevn, god standard når nye studentarbeidsplasser blir bygd.

•

Eksisterende studentarbeidsplasser må renoveres for å nå et tilfredsstillende nivå.

•

UiB må sikre at alle undervisningslokaler og grupperom skal ha tilstrekkelig
strømtilgang, slik at studenter kan lade PC-er og annet elektronisk utstyr som blir
brukt.

•

Vi vil arbeide for at alle masterstudenter får tilbud om fast leseplass.
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•

Alle mastergradsstudenter burde få tilbud om veiledning av en vitenskapelig ansatt om
hvordan å søke om doktorgradsstilling.

•

UiB må sørge for god luftkvalitet og inneklima på alle universitetet sine
undervisningslokale og studentarbeidsplasser.

•

Fakultetene skal ha datamaskiner tilgjengelig for studentene.

•

Fakultetene skal ha datamaskiner tilgjengelig for utlån for opptil en måned av gangen.

•

UiB må følge opp seminarlederne på mer konsekvent retting av oppgaver og
innleveringer.

Digitalisering
•

Som et minstekrav bør UiB sørge for opptak og publisering av forelesninger som
opptak, så raskt som mulig. Når digitalisering skjer, må det være til fordel for
studentene.

•

PowerPointer og forelesningsnotat som blir brukt under forelesninger må legges ut
dagen før forelesningen.

•

Programvare til studiet skal være gratis.

•

På sikt bør UiB jobbe for en sikker løsning der man kan komme seg inn på UiB sine
lokaler med for eksempel mobil eller smartklokke.

•

UiB skal sørge for at Mitt UiB-appen blir oppgradert og mer brukervennlig, og at
webversjonen skal ha et bedre mobilgrensesnitt.

•

UiB må sørge for at det blir utarbeidet en ny MittUiB-app til mobil snarest. Appen må
være brukervennlig og fungere godt.

•

UiB må sikre at professorer har oppdatert kunnskap om digitale løsninger.

•

UiB må utarbeide en plan for framtidige kriser, som blant annet omfatter digital
undervisning, alternative eksamensløsninger og de ansatte sin stilling.

•

Digital undervisning som erstatter fysiske opplegg, skal tilpasses slik at det gir like
godt utbytte.

Praksis
•

UiB må sørge for bedre informasjon til studentene om praksismuligheter under
utdanning.

•

Praksisplasser som ikke gir studiepoeng, skal ikke markedsføres på UiB sine lokaler.
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•

Alle som har praksis som en del av sitt studieløp, skal sikres en faglig relevant
praksisplass.

•

Greie ut om muligheten for at ansvarsverv i studentorganisasjoner uten lønn kan gi
studiepoeng.

•

Utgifter knyttet til praksis under utdanning skal dekkes av UiB.

•

Praksis under utdanning skal gi studiepoeng slik at alle studenter har like muligheter
til å skaffe arbeidserfaring under utdanningen, uavhengig av økonomisk situasjon.

•

Det må bli skapt flere praksisplasser, både nært studiestedet og utenbys, for å gi alle
studenter muligheter til å tilegne seg relevant arbeidserfaring under utdanningen.

•

Det skal være mulig å ta et helt semester i praksis, slik at en ikke må ha fag ved siden
av.

Pensum
•

Alt pensum på UiB bør være gratis. Dette skal oppnås gjennom at UiB arbeider opp
mot regjeringen for støtte til dette, samt å arbeide for å etablere avtaler med
leverandører som gjør dette mulig.

•

Gratis pensum kan gjennomføres som en låneordning slik som det er ved videregående
opplæring.

•

UiB skal garantere at all pensumlitteratur er tilgjengelig fra semesterstart.

•

Vi vil arbeide for å få stans på UiB sin ukritiske støtte til Akademika som universitetet
sitt eneste bokutsalg.

•

Alt pensum på UiB bør være tilgjengelig digitalt. Bøker skal også være tilgjengelige
fysisk.

•

Universitetet i Bergen skal ikke la seg styre av private forlag. Oppdatert
pensumlitteratur uten store endringer skal kunne sidestilles med tidligere versjoner i
emner der dette lar seg gjøre og/eller er hensiktsmessig.

•

UiB bør sørge for at E-bok avtaler er kompatible med textpilot eller andre lignende
opplesingshjelpemidler. Et slikt tiltak vil være til stor hjelp for studenter som har
eksempelvis dysleksi.
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Utveksling
• Vi vil styrke Students At Risk-ordningen for å sikre akademisk frihet til studenter.
•

UiB skal ha tilbud om norskkurs til både internasjonale- og utvekslingsstudenter.
Kapasiteten på norskkursene bør økes.

•

Vi vil styrke Buddy-ordningen for utvekslingsstudenter, samt gjøre den mer synlig.

•

Avgrensningen på hvor mye utvekslingsstudenter kan arbeide er i strid med
grunnloven §110 og må fjernes. («Dei statlige styresmaktene skal legge til rette for at
kvart arbeidsføre menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si. Den
som ikkje sjølv kan forsørgje seg, har rett til støtte frå det offentlege.»)

•

Prisen på studentvisum må reduseres vesentlig. Kravet om egenkapital må fjernes.

•

UiB må jobbe for mer og bedre utveksling til UiB, også fra utenfor EU/EØS.

•

UiB bør sørge for bedre informasjon om sine utvekslingsavtaler.

•

UiB må ha større bredde i sine utvekslingsavtaler, og de skal dekke alle fagområder.
Utvekslingen skal gi et faglig relevant utbytte.

•

I tråd med gratisprinsippet, må utvekslingsstudenter få lån og stipend fra Lånekassen
på lik linje med norske studenter.

•

Studentene skal få informasjon om klimautslipp knyttet til utveksling slik at de kan ta
et bevisst valg over hvor de skal dra. UiB skal legge opp til klimavennelige reiser for
studenter.

•

UiB skal gi støtte til studenter som ønsker å reise til utvekslingsstedet på en
klimavennlig måte.

Opptak
•

Vi vil jobbe for å utvikle en mer rettferdig ordning for opptak til høyere utdanning.
UiB må sette i verk forsknings/prøveprosjekt for å sikre en rettferdig opptaksordning.

•

Det burde vurderes tiltak for å sikre mangfold i kjønn, sosioøkonomisk og flerkulturell
bakgrunn og representativitet fra hele landet, på alle studieprogram.

Eksamen
•

Eksamensformen bør gi studentene muligheten til å vise hva de kan. Vi vil derfor øke
bruken av varierte vurderingsformer, som hjemmeeksamen, muntlig eksamen og
mappevurdering, og jobbe for å minimere bruken av ordinære skoleeksamener. Sensor
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kan også åpne for alternative innleveringsmetoder som åpner for bruk av videoer
og/eller lyd.
•

UiB burde jobbe for å gi tilbud om muntlig eksamen, så langt det lar seg gjøre, til
studenter med lese- og skrivevansker.

•

UiB skal sørge for automatisk skriftlig begrunnelse på eksamenskarakterer.

•

UiB burde forbedre informasjonen om søking om ekstra tid, denne informasjonen skal
inneholde hvordan man søker, fristen for å søke og hvem som kan søke.
Informasjonen kan bli gjort tilgjengelig gjennom et dokument på Mitt UiB. På denne
måten er man sikker på at informasjonen når frem.

•

Utdanningsinstitusjonene må gi studentene mulighet til å velge å ta opptak av
muntlige eksamener, for å gi studentene mulighet til å klage.

•

Det bør innføres en bot mot forsinket sensur på̊ minst 500 kroner for hver dag hvert
enkelt eksamenssvar går over sensurfristen, som skal betales av UiB. Disse midlene
skal gå tilbake til studentene sitt læringsmiljø.

•

UiB må vurdere behovet for karakterer i visse fag.

•

UiB må starte en gjennomgang av sensurordningen, og prøve andre system for mer
nøyaktig sensur. UiB skal ikke gå inn for en to-sensorordning med mindre det er en
finansieringsplan fra regjeringens side.

Finansiering
•

Privat finansiering innen forskning medfører etiske utfordringer som krever grundig
gjennomgang. UiB må sette verdien av forskning som fri og selvstendig høyt, og holde
seg til forskningsetiske retningslinjer uttalt av de nasjonale forskningsetiske
komitéene.

•

Tilgang til forskning skal være gratis, derfor vil vi arbeide for økt bruk av Open
Access, Open Science og Open Learning.

•

Vi vil arbeide for en finansieringsmodell som legger mindre fokus på
studiepoengproduksjon, og mer fokus på basismiddel, altså at man får penger
uavhengig av hvor mange studiepoeng som blir fullført.

•

UiB sine budsjetter skal være transparente slik at man kan kontrollere hva pengene blir
brukt til.

Velferd:
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Studiestøtte
•

For å sikre heltidsstudenten må studiestøtten økes til 2,5 G av grunnbeløpet i
folketrygden.

•

Vi vil kjempe for 12 måneders studiestøtte med en stipendandel på 75 %.

•

Stipendandelen i reisestøtten til utenlandsstudenter burde økes til nivået før 2017, fra
35% tilbake til 70%.

•

UiB må gi informasjon om muligheten til å søke ekstra stipend for studenter med
nedsatt funksjonsevne.

•

UiB må informere om muligheten til å søke penger av Sammen Helsefond, for å få
dekket egenandelen til psykologtjenester, tannskader og transport ved
helseproblematikk.

•

Det må etableres et fond for å gi økonomisk støtte til studenter som har behov for
medisiner eller behandling knyttet til kronisk tilstand.

•

UiB må jobbe for å reversere kutt i stipendordningen for studenter som ikke fullfører
grad.

•

Studenter med barn må sikres permisjonsrettigheter og de må få bedre studiestøtte enn
de har i dag. Vi må arbeide for å beholde og styrke tilbudet i studentbarnehagene, samt
å beholde Sammen sine eksisterende, fleksible inntaksordninger gjennom hele året.

•

UiB må ta hensyn til valutakurs når de deler ut stipend, og være oppdatert på dette
underveis i oppholdet.

Studentboliger
•

Vi vil fortsette kampen om flere studentboliger i Bergen, som må bygges i og rundt
sentrum. Studentboliger er viktig og enkel sosial boligbygging som kommer alle
leietakere i Bergen til gode, ikke bare studentene. Studentboliger bør være nært
institusjonene og fakultetene.

•

Gamle studentboliger bør pusses opp. Alle leiligheter med mugg må renoveres
øyeblikkelig. Dette burde gjøres uten bruk av unødvendige kjemikalier, og med fokus
på bærekraft og gjenbruk av materialer. Oppussing av boligene skal ikke komme på
beboerne sin regning.

•

Husleien for studentboliger skal reduseres.
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•

Jussformidlingen må opprettholdes, og må få støtte til å hjelpe i leiesaker. UiB må
bidra til å utarbeide leietakertips, som blir formidlet til nye studenter når de mottar
inntaksbrev og i løpet av første uke på studiet.

•

Vi vil arbeide for å skaffe studenter en rettshjelpsordning slik at de kan ta utleiesaker
til retten.

•

UiB sine bygg som ikke lenger blir brukt, må gjøres om til studentboliger,
lesesalsplasser eller andre arenaer som kommer studentene til gode.

•

Internasjonale studenter må bosettes sammen med andre UiB-studenter i og rundt
sentrum for å styrke inkluderingen.

•

Det må sikres gode, varierte fellesområder som studentarbeidsplasser og
multimediarom i studentboligene.

•

Under oppussing og bygging av studentboliger skal beboerne få være med på å
bestemme utformingen av disse, særlig med tanke på sosiale møteplasser. Studentene
sine ønsker skal veie tungt i denne prosessen.

Kultur
• Vi vil arbeide for en økning i midler til Kulturstyret.
•

Vi vil arbeide for mer rettferdig omfordeling av semesteravgiften.

•

Vi vil arbeide for tydeligere rammevilkår for utdeling av midler til
studentorganisasjoner.

•

Vi vil arbeide for at fordelingen av midler mellom studentmediene er rettferdig og
proporsjonal.

•

Vi vil arbeide for samarbeid mellom KODE og UiB, slik at gratis tilgjengelighet for
studenter på torsdager blir gjeninnført.

•

Vi vil arbeide for tett samarbeid med kulturaktører i kommunen for å få innført
studentrabatt på alle kulturarrangement. Det bør forsøkes å få til en ordning med
kulturkort for studenter.

•

Vi vil arbeide for å utvikle og utvide Det Akademiske Kvarter sin bygningsmasse slik
at området rundt Kvarteret blir et aktivt og levende studentområde.

•

Dersom Kvarteret ønsker dette, bør driftsoverskuddet fra Studentparlamentet doneres
til et fond for utvidelse av Det Akademiske Kvarter.

•

Vi vil arbeide for at Bergen kommune skal anerkjenne den viktige jobben
studentkulturen gjør for Bergen som kulturby ved å gi økonomisk støtte til
studentkulturen. Kommunen bør etablere et eget fond for studentkulturen.
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•

Vi vil arbeide for at det er tydeligere retningslinjer og informasjon om hvordan
engasjerte studenter kan etablere studentforeninger.

•

Vi vil arbeide for at UiB og Bergen Kommune stiller utstillings- og øvingslokaler til
disposisjon for studenter og organisasjoner som trenger dette.

•

Vi vil sørge for bedre internettdekning og -kapasitet der studentorganisasjonene holder
til.

Studie og arbeid
• Vi vil arbeide for at studieprogresjon skal gi pensjonspoeng.
•

UiB skal arbeide for økt fagforeningsorganisering blant studenter, gjennom
rådgivning og promotering av dette.

•

UiB må samarbeide med kommunen og fylket om å redusere arbeidsløsheten blant
ferdigutdannede. Her må det iverksettes tiltak på flere plan, både på universitetet, og
på lokalt og nasjonalt nivå

•

UiB må sørge for tidlig rådgivning om poststudierett.

•

Sammen må sørge for at det er stellebord på fakultetene, helsestasjoner og
Studentsenteret.

•

Ufaglærte stillinger ved universitetet bør prioriteres til studentene.

Miljø:

Oljefritt og klimanøytralt akademia
•

UiBs fremste miljøbidrag er gjennom forskning og formidling. Derfor må miljø- og
klimaforskning prioriteres.

•

Sammen bør innføre CO -merking av all mat i kantinen.

•

Dyreforsøk skal unngås der det er mulig å erstatte bruken av levende dyr med andre
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alternativ.
•

UiB må si opp Equinoravtalen for å sikre et oljefritt akademia.

•

Studentparlamentet bør støtte Naturvernstudentene sitt arbeid.

•

UiB skal være et foregangsuniversitet på miljøutdanning, bl.a. ved å tilby tverrfaglige
miljøemne.

•

UiB bør sørge for at ansatte bestiller togreiser fremfor fly når de skal på jobbreiser.
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•

UiB skal ha karbonprising for ansatte som bestiller miljøfiendtlige transportmidler når
de skal på jobbreiser. Avgiften blir trekt fra den ansattes lønnsutbetaling.

•

UiB burde gå konsekvent inn for å bare bruke ublekt papir ved printing.

•

Sammen bør fase ut bruken av engangsmateriell.

•

Sammen-kantinene bør ha et mye større fokus på vegetariske og veganske tilbud.
Sammenkantinen bør ha økt fokus på allergivennlig, grønn og miljøvennlig mat, samt
merking av mat ut fra religiøse omsyn (kosher, halal etc.).

•

NSO bør legge vekt på miljø og ikke EuroBonus ved bestilling av reiser.

•

Ved restaurering eller bygging av studentboliger skal det stilles høye miljøkrav, og
staten må̊ sikre at denne regningen ikke blir sendt til studentene gjennom økte
leiepriser.

•

UiB skal innføre flere digitale konferanser/møter, og minimere behovet for reising.

•

Der det blir servert mat på arrangement og møter i regi av UiB skal denne maten som
utgangspunkt være vegetarisk, slik at deltakerne aktivt må velge kjøtt hvis de ønsker
det.

•

Det skal etableres flere miljøstasjoner der studenter bor, dette gjelder både
studentboliger og andre studenttette områder.

Kollektivtilbud og transport
•

NSO bør sørge for at det er mulig for medlemmer å bestille togreiser gjennom sin
reiseleverandør.

•

En bysykkelordning i Bergen må være godt tilrettelagt for studenter med sykkelstasjon
nært alle fakultet og studentinstitusjoner. Kapasiteten på ordningen må økes.

•

Vi vil jobbe for flere parkeringsplasser til sykkel. Sykkelpumpe med trykkluft bør
installeres på sykkelparkeringene. Vi vil også se på muligheten for en låneordning på
sykler, i regi av Sammen.

•

UiB og Sammen må arbeide for studentrabatt på enkeltbilletter hos Skyss. Vi vil
arbeide for 50 % studentrabatt på kollektivtrafikk i Bergen og i resten av fylket.
Studentrabatten må gjelde uavhengig av alder.

•

Vi vil arbeide for samarbeid mellom UiB og Bysykkel, slik at studenter kan få gratis
bruk av syklene.
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•

UiB bør forsøke å etablere en studentrabatt hos Vy og annen kollektivtransport.

•

Vi vil jobbe for opprettelsen av et nasjonalt studentkort.

Helse:
•

Universitetet må arbeide for likestilling av psykisk og fysisk helse. Undervisningen
må legges til rette for studenter som ikke kan møte til forelesning.

•

Vi vil arbeide for gratis prevensjon til alle studenter, blant anna ved at Sammen
refunderer utgifter til prevensjon. Sammen må arbeide for å få studenter til å velge de
tryggeste alternativene.

•

Et helsehus for studenter må etableres i sentrum, som skal sikre et helhetlig helsetilbud
for studentene. Et helsehus vil være med på å styrke både psykisk og fysisk helse. Ved
registrering skal det være åpent for en tredje kjønnskategori.

•

Vi vil arbeide for stressreduserende tiltak for studenter på flere fakultet, blant annet
gjennom å støtte økt bruk av terapidyr gjennom hele året. Sammen må bedre
promotere egne tilbud, spesielt i begynnelsen av studiet, samt under eksamenstiden.

•

Vi vil arbeide for et vesentlig sterkere tilbud på psykisk helse for studenter. Ventetiden
skal ikke være over to uker.

•

Sammen må promotere sine kurs bedre enn det de gjør i dag. Kursene må forbedres og
utvides, og det må jobbes for flere tilnærmingsmetoder til problemløsninger på alle
områder.

•

UiB burde forbedre informasjonen om rettighetene til studenter med nedsatt
funksjonsevne.

•

Vi vil jobbe for å forbedre tannlegetjenesten til Sammen, og å få redusert prisen for
studentene.

•

UiB bør tilby alle studenter gratis influensavaksine.

Likestilling og mangfold:
•

UiB bør ha en målrettet strategi for å sikre høyere kvinneandel blant vitenskapelig
ansatte. Et viktig virkemiddel er kjønnskvotering.

•

UiB trenger en målrettet strategi for å rekruttere studenter og ansatte med ulik
sosiokulturell bakgrunn.
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•

Andelen kvinnelige forfattere på pensum må opp. Det burde foreligge særskilte
grunner til at det ikke er kjønnsbalanse.

•

Det bør legges til rette for at flere kvinnelige vitenskapelig ansatte får muligheten til å
skrive lærebøker.

•

Vi vil arbeide opp mot universitetsstyret for at UiB skal anerkjenne kjønnsvariasjon.

•

Vi vil arbeide for kjønnsbalanse blant studenter i ulike fagdisipliner. Et godt
virkemiddel for utjevning av kjønnsbalansen kan være kjønnspoeng. Dette gjelder alle
kjønn.

•

Hovedregelen ved UiB bør være faste stillinger, midlertidige stillinger bør være et
unntak.

•

Vi skal arbeide for å innføre flere kjønnsnøytrale toalett, på alle UiB og Sammen sine
bygg og fasiliteter.

•

Det skal være gratis sanitetsprodukt tilgjengelig på alle toaletter.

•

UiB må arbeide for å bedre universell utforming på alle UiB sine bygg.

•

Vi vil arbeide for tilpassede vurderingsformer for studenter med behov for
tilrettelegging.

•

UiB må sørge for et mer mangfoldig pensum basert på sosioøkonomisk, kulturell og
etnisk bakgrunn.

Solidaritet:
•

UiB må ta en aktiv rolle i integreringen, blant annet gjennom å sørge for økt
godkjenning av høyere utdanning samt redusere ventetiden på denne.

•

Studentparlamentet og UiB skal være en tydelig stemme i forsvaret av
gratisprinsippet, både nasjonalt og internasjonalt.

•

UiB må jobbe for å styrke akademisk frihet, bl.a. ved å ta inn flere professorer
gjennom Scholars at Risk-ordningen.

•

Vi vil arbeide for at UiB sine samarbeidspartnere overholder og respekterer
menneskerettighetene. UiB bør innføre strenge tiltak for å oppnå dette

•

Akademisk boikott av Israel frem til blokaden av Gaza er opphevet.

•

Akademisk boikott av Marokko frem til okkupasjonen av Vest-Sahara blir opphevet.
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•

Venstrealliansen oppfordrer til solidaritet hos faste ansatte med midlertidig ansatte, og
vil arbeide for å opplyse om hvordan man sammen kan arbeide for gode arbeidsvilkår
for alle.

•

UiB bør ikke benytte seg av vikarbyrå.

•

UiB må bli en apartheidfri sone.

Trivsel:
Fadderuken:
•

Fadderstyrene skal ha retningslinjer og policy for å forhindre seksuell trakassering
under fadderuken. Dette skal også inngå i fadderkontrakter og -kursing.

•

Vi vil sikre at studentene kommer seg trygt hjem i fadderuken gjennom å opprettholde
faddervaktordningen, og sørge for et utvidet nattbusstilbud.

•

Studenttorget skal bli lagt til som en del av fadderukeprogrammet på alle
studieretningene. Det skal legges opp til at studentene får nok tid til å bli kjent med
organisasjonene

•

Fadderuken skal inneholde flere alkoholfrie aktiviteter, med fokus på mer
inkludering.

Annet:
•

Det må opprettes vanndispensere ved alle Sammen-kantinene, slik at studentene
slipper å bruke vasken på toalettene for å fylle opp vannflaskene.

•

Kaffe-, te- og varmtvannsmaskiner bør være tilgjengelig også utenfor kantinenes
åpningstider.

•

Salgsautomater for snacks og lignende bør være tilgjengelig på alle fakulteter.

•

UiB og Sammen må ved oppussing av lokaler ha et større fokus på gjenbruk av møbler
av god kvalitet.
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