
 

Resultater fra avstemming gjennomført digitalt til P2 

Results from digital vote 

Her kommer resultatene fra den digitale avstemmingen. Det var 22 stykker som stemte og det var 28 

som fikk mulighet (en vara ble kalt inn). I noen av avstemmingene har noen ikke stemt på et 

alternativ, disse stemmene har jeg regnet som blanke. Det var ingen av sakene som fikk flertall for å 

bli utsatt til et fysisk møte. Stemmene har blitt telt opp av systemet, uten mulighet for å se hvem 

som stemte hva. Fullstendig rapport fra avstemming er sendt til KK og gjennomgått av 

organisasjonskonsulenten. 

Here are the results from the digital vote. 22 people voted, out of 28 (one deputy representative had 

to vote). When no chose was made, their vote had been counted as a blank vote. No cases got voted 

to be delayed so all cases are voted on. The votes have been counted by the system without seeing 

who voted what. The vote report have been sent to the control committee and are looked thru by the 

organizational consultant.  

• Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om Rapport om styring 
og medvirkning. 

Vedtatt  

Suggested decision: The Student Parliament approves response on Report on Governance 
and Participation. 
Decided 

  

• Forslag til vedtak: Valg og oppnevninger foretatt av Arbeidsutvalget til Velferdstinget og 
Læringsmiljøutvalget godkjennes. 

Vedtatt  

Suggested decision: Election and appointments made by the Executive committee to the 
Student Welfare Council and the Learnin Enviroment committee are approved.  

Decided  

 

• Forslag til vedtak: Parlamentet er orientert om Regnskap for 2019.  
Vedtatt  

Suggested decision: The Student Parliament are informed of the Accounting for 2019 

Decided 

 

• Forslag til vedtak: SP velger Mikkel Frydenlund Sibe til kontrollkomiteen for kalenderåret 
2020. 

Valgt (stemmetall oppgis kun til KK eller kandidaten selv i personvalg som e gjennomført 
skriftlig) 

Suggested decision: The Student Parliament elects Mikkel Frydenlunsh Sibe for the control 
commitee for 2020.  



Elected 

 

• Forslag til vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner høringssvar om OsloMets 
tilstedetværelse på Kjeller 

Vedtatt  

Suggested decision: The Student Parliament approves response on case on OsloMets 
presents on campus Kjeller 

Decided 

 

• Forslag til vedtak: Studentparlamentet innstiller på alternativ 1: inngå den framforhandlede 
tilleggsavtalen for Kunnskapsveien 55 på Kjeller med huseier Hemfosa Samfunnsbygg AS. 
Inngåelsen bør forplikte OsloMet til å behandle Kjeller som et eget studiested, herunder med 
egen campusstrategi og stedlig ledelse. 

Vedtatt  
 

Suggested decision: The Student Parliament recomend option 1: enter into the negotiated 
supplementary agreement for Kunnskapsveien 55 at Kjeller with the homeowner Hemfosa 
Samfunnsbygg AS. The conclusion should oblige OsloMet to treat Kjeller as a separate study 
site, including its own campus strategy and local management. 

Decided 

 

 

 


