
  

Politisk dokument om 

bærekraft og miljø 

 

 
 

Vedtatt 29.05.2018 



 

1 
 

Politisk dokument om bærekraft og miljø  1 

Vedtatt: 29.05.2018 2 

Politisk dokument om bærekraft og miljø ble utarbeidet i perioden våren 2018. Dokumentet ble 3 

skrevet av arbeidsutvalget med læringsmiljøansvarlig Julie Størholdt Iversen som hovedansvarlig. 4 

Politikken fremmet i dokumentet er utformet med grunnlag i innspill fra Studentparlamentet på 5 

parlamentsmøtene. Dokumentet er bygget på faglige undersøkelser, nasjonal studentpolitikk, 6 

generelle innspill fra studenter og saker i studentdemokratiet, i tillegg til fremmede resolusjoner 7 

og vedtatt politikk i Studentparlamentet. Dokumentet ble presentert i sin helhet på 8 

Studentparlamentsmøte 29. mai 2018, og ble der vedtatt med de endringene som fremkom på 9 

møte.  10 

Politisk dokument om bærekraft og miljø legger grunnlaget for Studentparlamentets politikk 11 

om bærekraft og miljø, og dets underliggende utfordringer. Dokumentet er underlagt 12 

prinsipprogrammet til Studentparlamentet.  13 

Bærekraftig utvikling og miljø er noen av vår tids største utfordringer. Behovet for 14 

samfunnsborgere som kan bidra til nytenking, bruke kunnskap til problemløsing, og bidra til 15 

fellesskapet øker kraftig, og høyere utdanning spiller en sentral rolle for å oppnå dette 16 

(Meld. St. 16 2016-2017).   17 
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1. OsloMet 56 

1.1  Lokalt 57 

Studentparlamentet mener OsloMet har et samfunnsansvar for å bidra til å levere gode 58 

løsninger på samtidens og fremtidens problematikk. Dette gjelder også for bærekraft og 59 

miljø, og SP-OsloMet mener det er vesentlig at bærekraft og miljø er perspektiver som veier 60 

tungt i alle prosesser i institusjonen. OsloMet skal være en foregangsinstitusjon på 61 

klimatiltak.  62 

 63 

1.1.1 Strategier og dokumenter 64 

Som universitet utarbeider OsloMet årlig mange dokumenter som sier noe om universitets 65 

ambisjoner, mål og hovedtrekk. Først og fremst er det viktig at universitetet forplikter seg til 66 

både å bidra til å nå bærekraftsmålene, men også til å være et foregangsuniversitet på 67 

grønne løsninger og miljø. I alle dokumenter som utarbeides av universitetet, uansett nivå 68 

disse utarbeides på, skal det tas hensyn til bærekraft og miljø. På bakgrunn av dette bør det 69 

eksistere retningslinjer for hvordan man forholder seg til bærekrafts- og miljøperspektiver 70 

når man skal utarbeide nye dokumenter.   71 

Studentparlamentet mener at OsloMet skal jobbe med å utarbeide en egen strategi som sier 72 

noe om institusjonens miljøforhold, og inneholder tiltak for miljø. Det bør også utarbeides en 73 

handlingsplan for miljø på bakgrunn av strategiens indikatorer på OsloMet, og hvilke mål 74 

man setter seg. Strategien og handlingsplanen bør følges opp og evalueres, og fremgangen 75 

bør dokumenteres. Det er derfor ønskelig at universitetet avgir en årlig rapport på 76 

tilstandene rundt bærekraft og miljø, og hvordan implementeringen og gjennomføringen av 77 

tiltakene ligger an.  78 

 79 

1.1.2 Bygg, fysisk miljø og campusutvikling 80 

Grønne bygg har vist seg å være økonomisk besparende gjennom langtidsdrift og redusert 81 

energi- og vannbruk. Det bør være et mål for universitetet å ha grønne løsninger i sine bygg, 82 

for å redusere sitt klimafotavtrykk. Dette bør blant annet innebære energibesparende tiltak i 83 

alle bygg så langt det lar seg gjøre, og et grønt perspektiv bør spesielt spille en rolle i 84 

oppussing av bygg. Det er ønskelig at byggene produserer mer energi enn de bruker. Det bør 85 

også vurderes om det er muligheter for å innføre solceller som energiproduksjon i 86 

universitetets eksisterende bygg. Studentparlamentet mener at OsloMet skal bli en 87 

nullutslippsinstitusjon. OsloMet har i sin strategi 2024 kommet med hovedmål om å 88 

videreutvikle bygningsmassen i samarbeid med sine utleiere i en miljøvennlig retning, og å 89 
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prioritere infrastrukturløsninger som reduserer det økologiske fotavtrykket. Det er viktig at 90 

disse punktene følges nøye opp.  91 

Universell utforming er et viktig prinsipp for å sikre lik rett til utdanning. Det er viktig at 92 

OsloMet jobber for å sikre at alle bygg vi leier er universelt utformet, og at alle nybygg følger 93 

forskrifter og lovverk som krever universell utforming. OsloMet skal være en inkluderende 94 

institusjon. På sikt vil også universell utforming være økonomisk- og energibesparende.  95 

Studentparlamentet ønsker også at OsloMet utnytter sine utearealer til å lage synlig grønne 96 

områder hvor studentene og de tilsatte kan oppholde seg.  97 

 98 

1.1.3 Kildesortering 99 

OsloMet skal jobbe for å oppnå en total utsorteringsgrad på minst 60% av alt avfall. For å 100 

oppnå dette målet, må det legges godt til rette for kildesortering i alle universitetets bygg. 101 

Ikke minst må dette tiltaket synliggjøres, og informasjon skal komme tydelig frem til både 102 

studenter og tilsatte. Studentparlamentet mener det også skal tilrettelegges for gode 103 

pantemuligheter på campus og studiesteder.  104 

 105 

1.1.4 Digitalisering 106 

I arbeidet med digitalisering og stadig større fokus på en digital hverdag, skal OsloMet 107 

arbeide for å redusere papirutskrifter. Innleveringer og eksamener skal være digitale, og 108 

sensor eller faglig personell skal ikke kunne kreve at studenten også leverer i papirform. Det 109 

bør også være et fokus på å redusere utskriftsmengde blant tilsatte. I et 110 

utdanningsperspektiv spiller forelesninger en nøkkelrolle. Direktesending og opptak av 111 

forelesninger kan bidra til å redusere studentenes reisebehov. Videokonferanser bør alltid 112 

prioriteres over reiser med eksempelvis fly. Dersom en konferanse tilbyr direktesending, bør 113 

behovet for deltakelse alltid vurderes ut ifra et miljøperspektiv.  114 

For å sikre at teknologien for å delta via videokonferanser er optimal, ønsker 115 

Studentparlamentet at OsloMet samarbeider med andre institusjoner for å utvikle teknologi 116 

som gir gode muligheter for streaming, deltakelse i møter og samtaler.  117 

Universell utforming er også et krav når det gjelder IKT. Studentparlamentet krever at alle 118 

OsloMet sine nettsider og læringsplattformer er universelt utformet innen 1. januar 2021, 119 

slik loven tilsier.  120 

 121 
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1.1.5 Innkjøp og leverandører 122 

Universitetet må vektlegge miljøsertifiserte leverandører og tjenester. Ved innkjøp og i 123 

utarbeidelse av nye innkjøpsavtaler bør miljø og bærekraft vektlegges tungt. 124 

Studentparlamentet mener også at alle innkjøp, så langt det lar seg gjøre, skal være etiske og 125 

grønne.  126 

 127 

1.1.6 Transport og sykler 128 

Studentparlamentet mener at OsloMet skal skifte ut sine biler med diesel/bensin og erstatte 129 

de med mer miljøvennlige alternativer som el- eller hybridbiler. Det skal også tilrettelegges 130 

for bruk av miljøvennlige fremkomstmidler på campus og studiesteder, og det må i større 131 

grad etableres ladestasjoner for el-bil. OsloMet skal også samarbeide med 132 

transportselskaper som har et miljøfokus.  133 

Det bør gis god informasjon fra universitetet til både tilsatte og studenter om hvordan man 134 

enkelt kan komme seg til og fra campus og studiesteder med kollektiv transport. 135 

Studentparlamentet mener det skal være tilstrekkelig tilgang til bysykler ved alle OsloMets 136 

campus og studiesteder. I tillegg skal det tilrettelegges på campus og studiesteder med 137 

tilstrekkelig og sikker sykkelparkering. Fordi sykkel er et miljøvennlig og ikke minst rimelig 138 

transportmiddel, må dette tilbudet markedsføres til både studenter og tilsatte.  139 

 140 

1.1.7 Utdanning 141 

Studentparlamentet mener at OsloMet skal utdanne kandidater som er rustet til å bidra i 142 

aktuelle problemstillinger i samfunnet, blant annet innenfor bærekraft og miljø. Det er 143 

derfor et ønske at studentene skal ha grunnleggende kunnskap om bærekraft og miljø. 144 

OsloMet skal etterstrebe undervisning om fornybare ressurser og bærekraft der det er 145 

hensiktsmessig og aktuelt. Det bør også være fokus på bærekraft og miljø i tverrfaglige 146 

samarbeid. Utdanning innenfor innovasjon og entreprenørskap bør ta spesielt ansvar for og 147 

hensyn til bærekraft og miljø. Det skal ikke forekomme innovasjon som motvirker 148 

bærekraftig utvikling, eller bidrar til å øke klimautslipp.  149 

Materialer som brukes i undervisning og prosjekter i utdanningene bør være miljøvennlige 150 

og bærekraftige så langt dette lar seg gjøre.  151 

 152 

1.1.8 Forskning 153 

Studentparlamentet mener OsloMet har forutsetninger for å være ledende på forskning 154 

innenfor miljø og bærekraft. OsloMet skal derfor etterstrebe å gjennomføre forskning på 155 

fornybare ressurser og bærekraft. Studentparlamentet mener også at all forskning bør ha et 156 
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fokus på miljø og bærekraft. Tverrfaglighet vil bidra i stor grad til å kunne skape et mer 157 

helhetlig bilde av hva som er fremtidens utfordringer. Derfor bør det satses på tverrfaglig 158 

forskning som ser helheten.  159 

 160 

1.1.9 Samarbeid med arbeidslivet 161 

Studentparlamentet mener OsloMet skal prioritere samarbeidspartnere som jobber aktivt 162 

med miljø og bærekraft. Studentparlamentet mener også at OsloMet har et ansvar for å 163 

bevisstgjøre sine samarbeidspartnere rundt miljø og bærekraftsspørsmål. OsloMet skal også 164 

ha et ansvar for å tydeliggjøre sine egne mål overfor aktuelle samarbeidspartnere. Miljø og 165 

bærekraft skal veie tungt i beslutninger om nye samarbeid. Det bør ikke inngås samarbeid 166 

som motarbeider bærekraft eller sørger for større utslipp.  167 

 168 

1.1.10 Investeringer 169 

Studentparlamentet mener at OsloMet ikke skal investere i fond eller aksjer som belaster 170 

miljøet. Investeringer som gjøres av OsloMet bør stimulere til grønn vekst.  171 

 172 

1.1.11 Arrangementer 173 

Studentparlamentet mener at alle arrangementer i regi av OsloMet skal ta hensyn til miljø. 174 

Dette innebærer at det på alle arrangementer skal sørges for at det ikke forsøples, 175 

forurenses eller at miljøet ikke skades på annen måte. Blant annet bør mengde med plast, 176 

ballonger og annet som ofte forsøpler eller har lang nedbrytbarhetstid reduseres.  177 

Studentparlamentet ønsker også at gratis ting som deles ut under studiestart og ellers, skal 178 

være så miljøvennlig som mulig, slik at det ikke forsøpler eller skadet miljøet.  179 

 180 

1.2  Regionalt 181 

OsloMet har campus og studiesteder i både en storby og regionen rundt. OsloMet er en 182 

viktig aktør, som bidrar til vekst og kunnskap i området. OsloMet må se sitt ansvar som en 183 

større institusjon i Oslo og Akershus-området. I tillegg er det viktig at OsloMet tar et ansvar i 184 

andre områder enn Oslo og Akershus, der universitetet har campus og studiesteder.  185 

 186 

1.2.1 OsloMet og Studentsamskipnaden 187 

Studentparlamentet mener at OsloMet må samarbeide godt med Studentsamskipnaden i 188 

Oslo og Akershus (SiO) i alle spørsmål som angår deres studenter. Det bør være god 189 
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kommunikasjon om velferdsytelser som også påvirker miljø og bærekraft. Gjennom 190 

fristasjonsavtaler har SiO lokaler til disposisjon, som blant annet brukes som kantiner på 191 

campus. Det er viktig at det er et tett samarbeid og god kommunikasjon om hvordan de 192 

ansatte i kantinene skal sortere riktig, for å nå målene om en sorteringsgrad på minst 60%. 193 

Det skal foregå samtaler om hvordan man skal redusere matsvinn. Det er også viktig at 194 

OsloMet holder seg oppdatert på nye produkter som utvikles, blant annet resirkulerbar 195 

emballasje, og promoterer miljøvennlige alternativer. Det bør også være god 196 

kommunikasjonsflyt om kildesortering, slik at studentene opplever de samme systemene 197 

hjemme, på campus og hos SiO sine tjenester. OsloMet bør også tydelig kommunisere sine 198 

mål overfor SiO, slik at samskipnaden er klar over arbeidet og tiltakene som innføres på 199 

universitetet.  200 

 201 

1.2.2 Kollektivtransport og sykler 202 

Studentparlamentet mener at alle campus og studiesteder tilknyttet OsloMet skal tilhøre 203 

sone én, slik at det blir rimeligere for studenter å velge et mer miljøvennlig alternativ til 204 

transport. Det bør jobbes for at avganger med tog, buss, trikk og t-bane er hyppigere i 205 

perioder med stort press, som morgen og ettermiddag. Det må også være hyppige avganger 206 

slik at det er mulig å reise til og fra campus og studiesteder ved andre tidspunkter, utenom 207 

pressperiodene. OsloMet bør samarbeide med kommunene og regionen for å sørge for så 208 

gode kollektive løsninger som mulig for deres studenter.  209 

Studentparlamentet mener at det skal være tilstrekkelig tilgang til bysykler ved alle 210 

OsloMets campus og studiesteder. OsloMet bør også jobbe for å få godt sykkelveinett ved 211 

campus og studiesteder, og i nærområder der studentene ofte ferdes.  212 

 213 

1.3  Nasjonalt 214 

OsloMet skal etterstrebe å være blant de fremste universitetene i Norge på miljø og 215 

bærekraft. Det er også et nasjonalt ansvar å arbeide for å nå bærekraftsmålene. OsloMet bør 216 

derfor i sitt samarbeid med andre institusjoner og arbeidsliv sikre at miljø og bærekraft er 217 

temaer som blir sikret i eventuelle avtaler. OsloMet bør ikke inngå avtaler med institusjoner, 218 

bedrifter, etc. som jobber for å øke petroleumsutvinning, eller på annen måte arbeider med 219 

prosjekter som fører til økte utslipp. OsloMet spiller med sine utdanninger en viktig rolle i 220 

velferdssamfunnet, og har et særlig ansvar for å utvikle teknologi og kunnskap som også 221 

bidrar til å skape bevissthet rundt miljø og bærekraft.  222 

 223 
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1.3.1 Nasjonale samarbeid 224 

Studentparlamentet mener at OsloMet skal initiere til, og delta i, nettverk som er aktuelle i 225 

forbindelse med bærekraft og miljø.  226 

 227 

1.4  Internasjonalt 228 

1.4.1 Bærekraftsmålene 229 

Studentparlamentet mener OsloMet må forplikte seg til å bidra til å nå bærekraftsmålene. 230 

FNs bærekraftsmål består av sytten hovedmål. Disse er:  231 

 Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 232 

 Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 233 

landbruk 234 

 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 235 

 Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang 236 

læring for alle 237 

 Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 238 

 Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 239 

 Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris 240 

 Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 241 

anstendig arbeid for alle 242 

 Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og 243 

bidra til innovasjon 244 

 Redusere ulikhet i og mellom land 245 

 Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 246 

 Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 247 

 Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av 248 

dem 249 

 Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 250 

utvikling 251 

 Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 252 

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 253 

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 254 

 Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge 255 

for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende 256 

institusjoner på alle nivåer 257 

 Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig 258 

utvikling 259 
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Ved å forplikte seg til bærekraftsmålene tar OsloMet en viktig rolle som aktør i en 260 

storbyregion. Ikke minst tar OsloMet en viktig rolle overfor kandidatene som utdannes fra 261 

universitetet, slik at de har gode kunnskaper om hvordan deres utdanninger kan brukes til å 262 

oppnå bærekraftsmålene. Universitetet utdanner kandidater til et velferdssamfunn som 263 

forandrer seg. Mange av målene går direkte på underliggende områder i disse utdanningene. 264 

Det er viktig at universitetet tar ansvar for å inkorporere bærekraftsmålene i sine 265 

utdanninger, herunder å bevisstgjøre sine kandidater og individer om hvordan deres yrker 266 

og valg påvirker bærekraftig utvikling. Samtidig forplikter også OsloMet seg til å være en 267 

foregangsinstitusjon på selv å utvikle seg innenfor et bærekraftig perspektiv, og sette en 268 

standard på bærekraftig drift, samarbeid og konkret arbeid med bærekraftsmålene. 269 

Herunder ligger blant annet fremme fredelige og inkluderende samfunn, bygge robust 270 

infrastruktur, tilgang til utdanning og livslang læring, studentvelferdstjenester som 271 

helsetjenester, og likestilling, for å nevne noe. Å forplikte seg til bærekraftsmålene gir 272 

OsloMet en stor og krevende rolle, men også mange muligheter til å vise seg frem som en 273 

unik institusjon av høy kvalitet på internasjonalt nivå som tar internasjonal problematikk på 274 

alvor. Det vil også vise at OsloMet tar ansvar i et internasjonalt perspektiv.  275 

 276 

1.4.2 Internasjonale samarbeid 277 

Det er et globalt ansvar å nå bærekraftsmålene, og internasjonale samarbeid er derfor en 278 

forutsetning for å nå målene og skape en mer bærekraftig verden. Som universitet skal 279 

OsloMet bidra til å spre kunnskap og dele erfaringer, samt identifisere utfordringer og finne 280 

løsninger, på tvers av landegrenser. OsloMet må derfor fortsette sin satsning på 281 

internasjonalisering og internasjonale samarbeid, og se bærekraftsmålene inn i dette 282 

arbeidet. Studentparlamentet mener økt samarbeid med lav- og mellominntektsland er 283 

særlig viktig i arbeidet med bærekraft og miljø.  284 

Studentparlamentet ser særlig økt mobilitet blant studenter og ansatte, og internasjonale 285 

samarbeid i forskning- og utviklingsarbeid som viktige tiltak i OsloMets arbeid med 286 

bærekraft og miljø. Inn- og utveksling vil bidra til å spre kunnskap og erfaringer mellom ulike 287 

land, samt skape dialog rund bærekraftige løsninger i verdenssamfunnet. Internasjonalt 288 

samarbeid i forskning- og utviklingsarbeid vil være viktig for å identifisere globale 289 

utfordringer og se løsninger fra ulike perspektiver.   290 



 

11 
 

2. Studenter 291 

2.1  Lokalt 292 

Studentparlamentet er studentenes høyeste demokratiske organ på universitetet. 293 

Studentparlamentet skal derfor arbeide aktivt for å få gjennomslag for sin politikk om 294 

bærekraft og miljø. Studentparlamentet skal også være et tydelig og godt eksempel på 295 

gjennomføring av egen miljø- og bærekraftspolitikk.  296 

 297 

2.1.1. Organisasjon 298 

Studentparlamentet skal ta tydelige hensyn til miljø og bærekraft i alle vurderinger og 299 

prosesser. I utarbeidelsen og revideringen av politiske dokumenter og grunndokumenter, 300 

skal miljø- og bærekraftsperspektiver også være inkludert.   301 

 302 

2.1.2 Representasjon og samarbeid med universitetet 303 

Studentparlamentet skal jobbe for å fremme sin politikk om bærekraft og miljø i utvalg, råd 304 

og komiteer der dette er aktuelt. Studentparlamentet skal være representert i aktuelle 305 

utvalg som jobber med miljø og bærekraft på universitetet, slik at studentperspektivet alltid 306 

er ivaretatt.  307 

 308 

2.1.3 Informasjon til studenter 309 

Studentparlamentet skal også jobbe med å gjøre studentene bevisste på miljø og bærekraft i 310 

sin studiehverdag, blant annet gjennom kampanjer og arrangementer, informasjon i 311 

studiestart, og lignende. Studentparlamentet skal også jobbe for at OsloMet sørger for å 312 

spre viktig informasjon om hvordan studentene kan være bevisste på miljø og bærekraft i sin 313 

hverdag.  314 

 315 

2.2  Regionalt 316 

Studentparlamentet skal arbeide for å få gjennomslag for sin miljøpolitikk hos Velferdstinget 317 

i Oslo og Akershus (VT). Velferdstinget er en interesseorganisasjon, og øverste organ i 318 

velferdsspørsmål. Velferdstinget jobber opp imot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 319 

(SiO) for å få gjennomslag for velferdspolitikk. Studentparlamentet ønsker at Velferdstinget 320 

skal legge press på SiO for å bli et stadig med bærekraftig og miljøvennlig konsern.  321 

 322 
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2.2.1 Studentboliger 323 

Studentparlamentet mener at studentboliger skal bygges i miljøvennlige materialer. SiO har 324 

ansvar for å holde seg oppdatert på nye, miljøvennlige løsninger innenfor bygg. 325 

Studentboliger bør være energibesparende, og ha et mål om å være nullutslippsbygg. I 326 

tillegg skal det være tydelig informasjon om resirkulering i SiO sine studentboliger. Denne 327 

informasjonen bør samsvare med hvordan kildesortering foregår i SiOs andre tjenester, og 328 

SiO bør også ha dialog med universitetene og høgskolene, slik at studentene kjenner igjen 329 

informasjonen de får.  330 

 331 

2.2.2 Mat og drikke 332 

Studentparlamentet mener at SiO har et særlig ansvar for å sørge for at studentene får 333 

tilbud om bærekraftige og miljøvennlige produkter. Studentparlamentet mener også at SiO 334 

skal fortsette arbeidet med å kutte mengden av overskuddsmat, eventuelt finne gode 335 

løsninger på hvordan overskuddet fra kantinene kan håndteres. Mengden med 336 

plastemballasje bør reduseres i alle SiO sine kantiner.  337 

 338 

2.2.3 Foreninger 339 

Studentparlamentet mener at SiO skal jobbe med at foreningene tilknyttet SiO får, og har 340 

tilgang på, informasjon om hvordan driften av foreningen kan være bærekraftig og 341 

miljøvennlig. Det bør også tydelig informeres om hvordan arrangementer i regi av 342 

foreningene kan være så grønne som mulig, og unngå forsøpling, forurensing og skade på 343 

miljø.  344 

 345 

2.2.4 Digitalisering 346 

Studentparlamentet mener at SiO skal være nytenkende og innovative på hvordan de kan 347 

møte studenter. Dette innebærer blant annet gode, digitale løsninger der det i dag brukes 348 

papirutskrifter. Videokonferanser- eller konsultasjoner vil kunne redusere reisebehovet, og 349 

bør utredes. Studentparlamentet mener at SiO har gode forutsetninger for å være landets 350 

fremste samskipnad på digitale løsninger.  351 

 352 

2.2.5 Kollektivtransport 353 

Studentparlamentet mener at Velferdstinget skal samarbeide med kommunen for å få alle 354 

OsloMets campus og studiesteder til å tilhøre sone én. I tillegg ønsker Studentparlamentet at 355 

Velferdstinget skal ha fokus på å gjøre kollektivtilbudet så rimelig som mulig for studentene, 356 

og arbeide for gode rabattordninger for studenter. Studentparlamentet mener at 357 
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studentrabatten ved Ruter skal være minimum femti prosent ved månedskort. Videre mener 358 

Studentparlamentet at aldersgrensen for studentrabatt bør fjernes, slik at rabattordningen 359 

gjelder for alle studenter som tjener under inntektsgrensen for studiestøtte.  360 

 361 

2.3  Nasjonalt 362 

Studentparlamentet ved OsloMet skal bruke sin rolle i student-Norge til å sette miljø og 363 

bærekraft på dagsorden i aktuelle fora. Bærekraft og miljø skal også være hensyn som skal 364 

veie tungt i eventuelle samarbeid med andre studentdemokratier, eller nasjonale 365 

organisasjoner som eksempelvis Norsk Studentorganisasjon (NSO) eller Studentenes og 366 

Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).  367 

 368 

2.3.1 Samarbeid 369 

Studentparlamentet ved OsloMet skal initiere til, og delta i, nettverk som er aktuelle i 370 

forbindelse med bærekraft og miljø.  371 
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