
 

 

Velkommen til 

Parlamentsmøte 3/2020 
 

  
Dag og dato:  lørdag, 9. mai 2020 
Tidspunkt:  10:45 – 17:00 

Rom:   
https://oslomet.zoom.us/j/63276214332?pwd=VU50Vk9oaHlrdWo5clVDVU1LY2VzQ
T09  

Meeting ID: 632 7621 4332  
Password: 743242  

Det er viktig at alle gir beskjed om de kommer eller ikke. Dette slik at varaer som må 
møte får beskjed og fordi vi kan forberede voteringssystemet. Meld deg på her: :D  

 https://nettskjema.no/a/148006  

https://oslomet.zoom.us/j/63276214332?pwd=VU50Vk9oaHlrdWo5clVDVU1LY2VzQT09
https://oslomet.zoom.us/j/63276214332?pwd=VU50Vk9oaHlrdWo5clVDVU1LY2VzQT09
https://nettskjema.no/a/148006
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Innkalling til: 1 

Parlamentsmøte 3/2020 2 

Til:   Representanter i Studentparlamentet m/vara 3 

Kopi til: OsloMet v/prorektor for utdanning, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), 4 
Studentombudet ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, 5 
Universitas, Khrono, Radio Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og 6 
Studentrepresentanter i Universitetsstyret  7 

Tidsplan og saksliste for møtet: 8 

  9 

Siden dette er vårt første digitale valgmøte har vi en relativt åpen tidsplan. Her er 10 

tidspunktene som er satt skrevet ned. Dersom du skal stille til valg og er forhindret fra å 11 

møte i møtetiden må du gi beskjed til jannid@oslomet.no  12 

Tid ekstern Saksnr: Sak: Sakstype: 

10.45 - 10.50   Logg på zoom møte   

11.00 Psak 00/20  
a,b,c 

Konstituering, opprop og vi går gjennom 
stemmesystemer etc.  

Konstituering 

 Psak 00/20 d 
og e Orientering og ettergodkjenninger 

Orientering 

 12/20 Valg av Studentparlamentet sitt Arbeidsutvalg Valg 

 
 Pause  

 13/20 Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret Valg 

 
 Pause  

 14/20 Valg av studentrepresentanter til Klagenemda Valg 

 15/20 Valg av studentrepresentanter til Skikkethetsnemda Valg 

 
16/20 

Valg av kontrollkomiteen (KK) til Studentparlamentet 
OsloMet Valg 

 17/20 Valg av valgkomite for neste valgmøte (VK) Valg 

14.20 - 15.00   Lunsj  

 
18/20 

Valg av studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget 
(LMU) Valg 

 
19/20 

Valg av studentrepresentanter til Forskning- og 
utviklingsutvalget (FoU) Valg 

 20/20 Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget Valg 

 21/20 Valg av studentrepresentanter til INTERACT  Valg 

 22/20 Valg av studentrepresentanter til Tilsetningsutvalgene Valg 

 23/20 Valg av studentrepresentanter til Kulturutvalget  Valg 

17.00   Møteslutt (senest)  
  13 

Saksbehandler: Jannicke Døvre 

 

mailto:jannid@oslomet.no
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Saksbehandler: Jannicke Døvre 

 14 

Til: Studentparlamentet (SP) 15 
Fra: Organisasjonskonsulent (OK)  16 

Konstituering 17 

Psak 00/20 a, b, c, d og e 18 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  19 

Forslag til vedtak: 20 

• Kine Nossen og Jens Folland velges til ordstyrere  21 

• Jannicke Døvre velges til referent 22 

• Kontrollkomiteen velges til tellekorps, Jannicke Døvre administrerer 23 
digitale avstemninger og systemet nettskjema teller opp digitale stemmer. 24 
Ved eventuelle preferansevalg vil KK måtte telle opp stemmene manuelt i 25 
etterkant av møtet.  26 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 27 

Forslag til vedtak: 28 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 29 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 30 

Forslag til vedtak: 31 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 32 
møtet.   33 

d) Orienteringssaker 34 

Orienteringer fra: AU, KK, Universitetsstyret, LMU, VT, Rektoratet, SP sine egne komiteer, 35 
SFR og studentråd. Her oppfordrer vi alle til å orientere om kun det som er strengt 36 
nødvendig muntlig, skriftlige orienteringer kan sendes på e-post til Studentparlamentet. 37 
Eventuelt kan man orientere muntlig på møtet tirsdag 12. mai.  38 

       Forslag til vedtak:  39 

• Sakene tas til orientering. 40 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 41 

Godkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument. 42 

Forslag til vedtak:  43 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 44 
godkjennes.  45 
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Til Studentparlamentet  46 

Fra Arbeidsutvalget 47 

Orientering fra Arbeidsutvalget 48 

Psak 00/20 d 49 

Generell orientering fra arbeidsutvalget  50 

  51 
Siden forrige parlamentsmøte har mye skjedd. Arbeidsutvalget (AU) har jobbet en god del 52 
med korona og prøve å tilrettelegge for at virksomheten skal gå rundt så nært vanlig som 53 
overhodet mulig. AU har gitt universitetet en del innspill på hvordan de burde gå frem i 54 
arbeidet med digitalisering, utveksling, stenging av campus og liknende pga. situasjonen. 55 
Tidlig i prosessen ble AU involvert i det sentrale arbeidet med koronaberedskapen. AU 56 
opplever at universitetet har gjort en god jobb for å sikre studentene i denne krevende 57 
tiden. Det er og har vært et bredt fokus på å få gjennom studenter, da spesielt de som har 58 
sitt avsluttende år ved universitetet. Forrige parlamentsmøte måtte brått avlyses av AU da 59 
man forsto alvoret av situasjonen. I samråd med andre følte vi at vi ikke kunne avholde et 60 
arrangement med så mange deltagere. Det var en av de tøffeste beslutningene 61 
arbeidsutvalget har måttet ta. En del arbeid har gått med til planlegging av valg digitalt, da 62 
det ikke har vært normen tidligere. Siden korona har vi også økt aktiviteten på sosiale 63 
medier. AU har i likhet med andre studentdemokrati vært kritiske til den krisepakken som 64 
ble presentert fra regjeringen. Vi er glade for at studentene fikk en milliard ekstra, men det 65 
er bare et steg i riktig retning. AU er positive til tiltaket universitetet lokalt har iverksatt for å 66 
ivareta internasjonale studenter med et søkbart krisefond ved inntektstap.   67 
  68 
Før koronautbruddet hadde FPA og LMA et møte med Næringslivsutvalget pga. 69 
henvendelser om unntak fra OsloMet sitt standreglement. Da det ikke ligger i AU sitt mandat 70 
å fordele standtillatelser ble møtet brukt til å gjennomgå hvordan utvalget selv kan arbeide 71 
for gjennomslag lokalt. Vi hengte også opp dassavisene for mars på campus, med god hjelp 72 
fra parlamentets medlemmer. Dassavisene har nå blitt heldigitale og oppdateres ukentlig. 73 
Mye tid gikk også med til planleggingen og sakspapirene for P2.  74 
  75 
Det ble arbeidet mye med forberedelser til NSOs landsmøte (LM). På grunn av korona ble 76 
det avgjort at LM skulle holdes digitalt og at det kun ville bli gjennomført valg av AU, SST og 77 
KK. Tidligere OsloMet-student Julie Iversen ble gjenvalgt til AU, imens to OsloMet studenter 78 
Eskil Uggen og Ola Gimse ble valgt til sentralstyret. Rollen som delegasjonsleder for OsloMet 79 
ble internkonstituert over til fagpolitisk ansvarlig Anna Løvmo pga. økende arbeidspress for 80 
Leder i beredskapsarbeidet ved OsloMet. AU mener NSOs ekstraordinære landsmøte ble 81 
godt gjennomført.  82 
  83 
Universitetsstyret (US) hadde møte den 12. mars der de fattet vedtak i Kjeller-saken. Før 84 
dette møtet hadde AU sitt egne formøte med studentrepresentantene i US. SP klarte å fatte 85 
digitalt vedtak i saken, til tross for avlysningen av P2. Formuleringen i vedtaket fattet av SP 86 
ble gjenspeilet i vedtaket i US, noe SP kan regne som et stort gjennomslag.   87 
  88 
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Videre har en del tid gått med til revideringen av ny Universitets- og Høyskolelov. Her 89 
har SP blitt involvert i de sentrale prosessene ved OsloMet gjennom AU. Gjennom 90 
disse prosessene gir vi innspill ut ifra eksisterende politikk.   Det har blitt satt utsatt frist for 91 
høringssvar som følge av korona.  92 
  93 
En ny situasjon med hjemmekontor har medført endringer i arbeidshverdagen til AU. Vi 94 
sitter spred forskjellige steder i landet og jobber hver med sitt. Vi har hatt daglige møter der 95 
vi opprettholder god dialog. AU-møtene har fortsatt som normalt. Hjemmekontor har bydd 96 
på nye utfordringer, men vi har fortsatt et sterkt AU som arbeider for studentene. AU 97 
inviterte parlamentsmedlemmene til lunsjmøte før påsken via Zoom. AU opplever de digitale 98 
morgenmøtene på initiativ fra parlamentet som et veldig positivt tiltak man burde fortsette 99 
med.   100 
 101 

 Leder – Ola Gimse Estenstad 102 

Siden forrige parlamentsmøte ble avlyst fikk ikke leder mulighet til å orientere på vegne av 103 
AU. Derfor kommer først noe om hva leder har arbeidet med før P2. Leder har deltatt på 104 
styremøte i senter for velferd- og arbeidslivsforskning. Flere bærekrafts kampanjer ble det 105 
jobbet med, men disse ble avlyst på grunn av korona. Leder hadde også avholdt første 106 
formøte til landsmøte til Norsk Studentorganisasjon med bolker fra LMA og NL. Sammen 107 
med fagpolitisk ansvarlig deltok leder på bærekrafts seminar på BI, hvor han deltok i panel 108 
sammen med andre studentdemokrati for å fortelle studentperspektivet på saken. 109 

Etter det originalt planlagte parlamentsmøte hadde leder formøte med 110 
studentrepresentantene i universitetsstyret. Her diskuterte man vedtak i sak campus 111 
Romerriket, årsrapport og de andre sakene som skulle opp. Campus Romerriket tok en god 112 
del av tiden. 113 

Tidlig ble leder involvert i koronaarbeidet sentralt ved universitetet. I de sentrale 114 
beredskapsmøtene ble saker som praksis, undervisning, utveksling og eksamen diskutert. 115 
Her har man tatt mange avgjørelser som har vært viktige for å ivareta studentene som best 116 
mulig i en krevende tid. Tidligere satt flere dekaner og senterledere i disse møtene, sammen 117 
med ledere for forskjellige avdelinger. Senere har man prøvd å gå mer tilbake til ordinær 118 
drift. Parlamentets leder deltar fortsatt i de sentrale beredskapsmøtene. Saker som skal 119 
diskuteres i beredskapsmøtene nå er bygg, IT, HR og samfunns kommunikasjon. Leder har 120 
jevnlig orientert arbeidsutvalget muntlig og skriftlig om avgjørelser som har blitt tatt og 121 
prosesser som forgår. Sammen med rektor deltok leder på livestream om situasjonen på 122 
OsloMet sin offesielle Facebook side. I rektors ledermøte hadde leder presentasjon for 123 
ledergruppen om korona, utdanning og situasjonen videre. Gjennom koronasituasjonen har 124 
studentledere over hele landet hatt digitale møter for å diskutere situasjonen og komme 125 
med innspill til løsninger på problemstillinger en da mulig står ovenfor. 126 

Leder har sendt innkalling til AU-møter og møter med ledelsen som normalt. Rektors 127 
ledermøter har foregått som normalt, men har vært preget av situasjonen samfunnet står 128 
ovenfor. På grunn av mye arbeid med korona har Leder måtte gi fra seg ansvar for sosiale 129 
medier og Landsmøtet til andre i arbeidsutvalget. 130 
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Arbeidet med bærekraftig komité går også fremover. På grunn av digitale 131 
parlamentsmøter frem til situasjonen er mer avklart kommer komiteen til å sende inn 132 
sin rapport til arbeidsutvalget mot sommeren. Komiteen har prøvd å avholde møter som 133 
normalt, men arbeidet har blitt mer begrenset. 134 

Som andre i arbeidsutvalget har leder hatt ferie i påsken og deltatt på ekstraordinært 135 
landsmøte i Norsk Studentorganisasjon. Leder deltok også på intervju med leder- og 136 
nestlederkandidatene. 137 

  138 

Nestleder – Marius Toresen 139 

 140 

Siden det som skulle vært P2 har den administrative jobben til nestleder fått blomstre. 141 
Nestleder har stått for mesteparten av informasjon direkte med studenter, OsloMets 142 
nettsider, SPs egen nettside, SPs medlemmer og om valget. Spesielt Studentråd og 143 
enkelthenvendelser fra studentråd har fått mye fokus, da det har vært en del. 144 
I slutten av februar ble det avholdt en studentrådsstyrekveld for alle tillitsvalgte i 145 
studentrådsstyrene. I etterkant har det blitt sendt ut evalueringer og nestleder har nå 146 
sammenfattet en rapport som bil bli gitt videre til neste års nestleder for lærdom. Flere 147 
rapporter og dokumenter har også blitt skrevet, blant annet annonsering av valg, 148 
oppdatering til ulike studentorgan og overlapp. 149 
Det har vært en del oppfølging, kontakt og informasjons arbeid med studentdemokratiet for 150 
å gi dem de ressursene de trenger for å komme seg gjennom semesteret. Studentenes 151 
fakultetsråd har fått oppfølging, ideer til ting å bruke tiden sin på og hjelp til planlegging av 152 
egne valgmøter. Det bel tidlig i april arrangert et infomøte for OsloMets foreninger som et 153 
tilbud for å hjelpe studenter som måtte ha utfordringer med faste utgifter man nå ikke for 154 
dekt, hvor nestleder deltok på vegne av Studentparlamentet. 155 
I mars hadde egentlig AU tenkt å avholde en studentrådsturne, i regi av nestleder, hvor vi 156 
skulle besøke og skolere studentråd i ønskede temaer. Turneen har måttet utgå, men 157 
nestleder har i ettertid gitt mulighet til å førstelinjetjenester-foredraget med på de digitale 158 
møtene. Støtteapparatet bør synliggjøres nå mer enn tidligere. 159 
Planleggingen av tillitsvalgtkonferansen 2020, studiestart, overlapp og valget har begynt. Det 160 
samme har arbeidet med prisene; årets underviser og årets student. Nestleder har 161 
hovedansvar for førstnevnte og sitter i juryen til sistnevnte. 162 

 163 

Fagpolitisk ansvarleg – Anna Rebekka Løvmo 164 

 165 

Sidan sist (tiltenkte) møte, har eg hatt heimekontor, som har endra veldig på korleis det 166 
generelle arbeidet mitt er gjort. Tidlegare har det vært meir aktiv møteaktivitet, og høve for 167 
å sette i gong nye samarbeid, det har vert utfordrande den siste tida. Så sidan campus 168 
stengte har eg arbeida med eigen omstilling. Samstundes har eg overtatt ansvaret som 169 
delegasjonsleiar for OsloMet sin delegasjon til Norsk studentorganisasjons landsmøte.   170 
Det ekstraordinære landsmøtet blei haldt digitalt 18.04, kor val av arbeidsutval og 171 
sentralstyre innad i NSO stod på dagsorden. I forkant av dette har eg arrangert 172 
intervjurundar med kandidatane til leiar- og nestleiarvervet. I tillegg har eg haldt zoom-rom 173 
opne for delegatane når det har vert leiardebattar.   174 
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Utover dette har ein del møteverksemd blitt haldt gåande, båe i Utdanningsutvalet 175 
og i Forskings- og utviklingsutvalet. I utdanningsutvalet har det komen inn ein del 176 
hastesaker i form av forskrifter som knytes opp mot båe praksis, eksamen og institusjonens 177 
virke.  178 
Eg har og vert og er framleis ein del av arbeidsgruppa til høyringssvaret til den nye UH-lova. I 179 
forbinding med dette har eg vert i kontakt med fag- og læringsmiljøansvarleg i NSO for å få 180 
innsikt i kva arbeid, og kva sakar NSO har sett som dei viktigaste innan det nye lovforslaget. 181 
Blant anna er læringsmiljø, sensur og kjønnspoeng nokon av sakane me har snakka om. Eg 182 
har og gått gjennom forslaget til UH-lov som eit kontinuerleg arbeid sidan den blei lagt fram i 183 
februar, og komen med konkrete innspel til høyringssvaret ved fleire anledningar.  184 
 185 

Læringsmiljøansavrlig - Vilde Henningsgård 186 

Siden P1 har det oppstått en stor omstilling som har påvirket mye av arbeidet, både 187 
gjennomføring og mengde. Etter en omfordeling av internkonstituerte oppgaver har jeg hatt 188 
ansvaret for medieplanen til AU. Siden det som skulle vært P2 har jeg prioritert forarbeid til 189 
overlapp til neste LMA, planlegging av studiestart 2020 og oppfølging av arbeidet til LMU. I 190 
tillegg har vi gitt innspill til VT om hvilke krav som bør stilles til SiO under korona, inkludert 191 
dialog om ivaretakelse av internasjonale studenter og tiltakspakke for studentfrivilligheten. 192 
Innspillene angikk barnehagetilbudet, oppfølging av fellesarealer med isolerte studenter, 193 
redusert leie til permitterte studenter, online-trening for medlemmer av SiO Atlethica og 194 
fjerning av oppsigelsestid for innvekslingsstudenter som har måttet flytte hjem. 195 

Siden studiestart 2020 blir svært annerledes har jeg via First Year Experience-gruppa tatt 196 
initiativ til opprettelsen av et digitalt førsteårskompendium. Dette tiltaket vil svare til flere 197 
områder av SP sin politikk, særlig i tilknytning til forutsigbar studiehverdag. Målet er å samle 198 
digitale guider og forklaringer, slik som innføring i Canvas og studieteknikk, som OsloMet 199 
allerede har produsert. Siden høstsemesteret kan bli heldigitalt for flere vil tiltak som dette 200 
ha stor verdi for både nye og gamle studenter. Forhåpentligvis vil dette være på plass til 201 
studiestart 2020, men dersom dette ikke vil la seg gjøre fortsetter prosjektet videre under 202 
FYE og må følges opp av den nye LMAen. Prosjektet støttes av Universitetsbiblioteket, 203 
OsloMet Karriere og DIGIN. Prorektor Nina Waaler har også uttrykt støtte.  204 
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Orientering fra Læringsmiljøutvalget 205 

Psak 00/20 e 206 

 207 

LMU har hatt ett møte siden forrige avholdte parlamentsmøte. Som en del av det 208 
kontinuerlige arbeidet for å sette oppfølging av læringsmiljøproblematikk i system skal LMU 209 
spille inn forslag til arbeidsgruppen for revidering av rapportmaler for utdanningskvalitet. Vi 210 
har diskutert mal for emnerapport, programrapport, instituttrapport og fakultetsrapport. 211 
OsloMet har gjort en stor innsats for å omstille støttetjenester til å bli fullstendig digitale, 212 
men merker en nedgang i henvendelser siden korona. I tillegg har leder og sekretær vært i 213 
dialogmøter med HV og LUI for en gjennomgang av fakultetets systematiske arbeid for 214 
læringsmiljø og tilrettelegging. Dette er en del av LMU sitt arbeid for å rapportere til 215 
universitetsstyret og opprettholde kontakt med fakultetene.  216 
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Til Studentparlamentet (SP) 217 

Fra Organisasjonskonsulent (OK) 218 

Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   219 

Psak 00/20 e 220 

Bakgrunn: 221 

Ifølge Studentparlamentets vedtekter kan AU foreta valg, oppnevninger og mindre 222 
politiske/organisatoriske beslutninger mellom parlamentsmøter i hastesaker. Dersom dette 223 
forekommer skal oppnevningene godkjennes av Parlamentet på første påfølgende 224 
parlamentsmøte. Det samme kan AU gjøre med høringssvar som må sendes inn mellom 225 
parlamentsmøter. 226 

Vurdering: 227 

AU har i perioden foretatt følgende valg, oppnevninger og høringssvar. 228 

Valg og Oppnevninger:  229 

• Ingen oppnevninger 230 

Høringssvar: 231 

• Ingen høringssvar 232 

  233 
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Til Studentparlamentet (SP)  234 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  235 

 236 

Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg (AU)   237 

Psak 12/20  238 

 239 
Bakgrunn:  240 
I henhold til Studentparlamentets valgreglement § 1.3.3 skal det på Valgmøtet velges nytt 241 
Arbeidsutvalg (AU).  242 
Det skal velges fire studenter til AU: Leder, nestleder, fagpolitisk ansvarlig og 243 
læringsmiljøansvarlig. De fire vervene har ulike arbeidsoppgaver (se vedlegg).     244 
De fire vervene lønnes tilsvarende 100 % stillinger, og valgperioden er fra 1. juli 2020– 1. juli 245 
2021. Man må også regne med overlapp med det avtroppende AU 1 uke i juni i år.    246 
Som medlem av AU tar du på deg et krevende heltidsverv, som gir deg muligheten til å 247 
påvirke og forbedre studiehverdagen til 20.000 studenter. Det er derfor en fordel å være 248 
kjent med studentpolitisk arbeid før man tiltrer.   249 
Valgkomiteen vil intervjue kandidater som har meldt sin interesse innen gitte frist, og 250 
presenterer sin innstilling på møtet. Det er også mulig å melde sitt kandidatur under møtet, 251 
selv om man ikke har snakket med Valgkomiteen på forhånd. Hver kandidat får inntil 3 252 
minutter til å presentere seg for SP-OsloMet. Leder velges først, så Nestleder, deretter 253 
avgjøres rekkefølgen for valg av de to øvrige vervene ved loddtrekning.   254 
Alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet - storbyuniversitet er valgbare til verv i 255 
Arbeidsutvalget. Medlemmer av AU kan ikke samtidig sitte i Kontrollkomiteen, 256 
Valgkomiteen, Universitetsstyret eller i SP-OsloMet.   257 
 258 
Forslag til vedtak:  259 

• SP velger leder av SP-OsloMet for studieåret 2020/2021  260 
o Leder sitter fast i Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA).   261 

• SP velger nestleder av SP-OsloMet for studieåret 2020/2021  262 
o Nestleder sitter som vara i RSA.    263 

• SP velger fagpolitisk ansvarlig i SP-OsloMet for studieåret 2020/2021  264 
o Fagpolitisk ansvarlig sitter som fast representant i Utdanningsutvalget (UU), 265 
Forskning- og utviklingsutvalget (FoU), styre til senter for samfunn og 266 
arbeidslivsforskning (SVA styret) og styringsgruppen for utredning av 267 
bibliotekstrukturen  268 

• SP velger læringsmiljøansvarlig i SP-OsloMet for studieåret 2020/2021  269 
o Læringsmiljøansvarlig sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget 270 
(LMU)  271 

 272 
Vedlegg: Vervsbeskrivelse Arbeidsutvalget, se vedlegg i e-posten  273 



 

11 

 

Til Studentparlamentet (SP)  274 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  275 

  276 

Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret   277 

Psak 13/20  278 

 279 
Bakgrunn:  280 
Det skal velges to faste studentrepresentanter og to vararepresentanter til Universitetsstyret 281 
for OsloMet.   282 
Universitetsstyret består av totalt 11 medlemmer, henholdsvis en ekstern styreleder og tre 283 
eksterne medlemmer, fire representanter valgt av OsloMets tilsatte og to 284 
studentrepresentanter valg av Studentparlamentet.  285 
Følgende står om styrets ansvar og oppgaver i Universitets- og Høgskoleloven:  286 
 287 
§ 4-2. Utdanningsplan  288 
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med 289 
studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre 290 
studentvelferden på lærestedet.  291 
§ 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet  292 
(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten 293 
holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, 294 
forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.  295 
(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og 296 
på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den 297 
utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige 298 
begrensninger i adgangen til å delegere.  299 
§ 9-2. Styrets oppgaver  300 
(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen 301 
faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av 302 
overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.  303 
(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske 304 
ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet 305 
myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.  306 
(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for 307 
institusjonens daglige ledelse.  308 
(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre 309 
at studentene og de ansatte blir hørt.  310 
(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med 311 
redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.  312 
(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.  313 
 314 
Som universitetsstyremedlem har man et stort ansvar. Man behandler blant annet strategier 315 
som legger føringer for institusjonen i lang tid fremover og deltar i forvaltningen av ca. 2 316 
milliarder kr. Som studentrepresentant må det regnes med en del tidsbruk til å lese og sette 317 
seg inn i sakspapirer - det er ikke uvanlig at et møte har 200 sider med sakspapirer. Dessuten 318 
forventes det at man har jevnlig kontakt med AU gjennom formøter, samt orienterer på 319 
møter i SP. Vervet i Universitetsstyret er et av institusjonens mest krevende 320 
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studenttillitsverv, og det er en fordel om kandidatene har tidligere erfaring med 321 
studentpolitisk arbeid.  322 
 323 
For å være valgbar til Universitetsstyret kreves det at du er semesterregistrert student ved 324 
OsloMet. Det forutsettes at du er semesterregistrert under hele virkeperioden, som vil tilsi 325 
at avgangsstudenter 2020 ikke er valgbare. I henhold til OsloMet sitt valgreglement skal 326 
hvert juridiske kjønn være representert, både blant de faste studentrepresentantene og 327 
varaene. Vervet er honorert med virkeperioden fra og med 1. juli 2020 til 30. Juni 2021.  328 
Kandidater til Universitetsstyret vil bli vurdert av parlamentets valgkomité hvor en innstilling 329 
vil bli presentert på valgmøtet. Mer om valgkomitéens prosess kan leses her: 330 
https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/studentparlamentet/.  331 
Du kan lese mer om Universitetsstyret her: https://www.oslomet.no/om/styret  332 
 333 
Forslag til vedtak:  334 

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2020/2021 til 335 
Universitetsstyret.  336 

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2020/2021 til 337 
Universitetsstyret.   338 

• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann, for 339 
studieåret 2020/2021 til Universitetsstyret.  340 

  341 

https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/studentparlamentet/
https://www.oslomet.no/om/styret
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 342 

Til Studentparlamentet (SP)  343 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  344 

  345 

Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda  346 

Psak 14/20  347 

 348 
Bakgrunn:  349 
Jf. Universitet- og høyskoleloven § 5-1 skal “Universiteter og høyskoler […] opprette en 350 
klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, 351 
andre klagesaker for kandidatene”. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige 352 
varamedlemmer, hvorav to skal være studenter.   353 
 354 
Det er SP OsloMet sin oppgave å foreslå studentrepresentanter til OsloMets sentrale 355 
klagenemnd. Klagenemnda oppnevnes formelt av Universitetsstyret. Det skal velges to faste 356 
studentrepresentanter og to personlige vararepresentanter. I henhold til OsloMet sitt 357 
valgreglement skal hvert juridiske kjønn være representert, både blant de faste plassene og 358 
varaene. Som studentrepresentant deltar man i saksbehandling og vedtak i klagesaker.  359 
Klagenemnda har møter ca. én gang i måneden og behandler klager angående mistanke om 360 
fusk, formelle feil ved eksamen, lokalt opptak, politiattestsaker og lignende. Dette vervet kan 361 
være ganske krevende, da mange av sakene er følelsesladde. Klagenemda skal behandle alle 362 
saker fra et juridisk perspektiv. Virkeperioden er fra 1. september 2020 – 31. august 2021. 363 
Vervet er honorert.   364 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.   365 
 366 
Forslag til vedtak:  367 

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2020/2021 til Klagenemda  368 
• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2020/2021 til Klagenemda  369 
• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann for studieåret 370 
2020/2021 til Klagenemda.  371 
• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.   372 

  373 
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Til Studentparlamentet (SP)  374 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  375 

  376 

Val av representantar til Skikkethetsnemnda  377 

Psak 15/20  378 

 379 
Universitets- og høgskolelovas § 4-10 og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 380 
utdanning fastset at det ved enkelte studieprogram skal haldast laupande 381 
skikkethetsvurdering av studentane i utdanninga.   382 
Hensikta med ein skikkethetsvurdering er å vurdera studentanes faglege og personlege 383 
føresetnadar for å kunne fungere i yrket. Bestemmingane om ei særskild 384 
skikkethetsvurdering gjeld for alle lærar-, helse- og sosialfagutdanningar. I følgje Forskrift om 385 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2 er «(…) en stundent som utgjør en mulig fare for 386 
barnehagebarns og elever eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske 387 
helse, rettigheter og sikkerhet ikkje skikket for yrket».   388 
 389 
Om det er grunna tvil om ein student er skikka for yrket vedkommande utdannar seg til, skal 390 
det førast ein skikkethetsvurdering. Denne vurderinga førast av ein sentral 391 
skikkethetsnemnd som blir oppnemnd av institusjonens styre. Nemnda skal bestå av ein 392 
leiar, ein studieleiar eller tilsvarande og to fagpersonar frå dei relevante utdanningane, to 393 
representantar frå praksisfeltet, ekstern jurist og to studierepresentantar.   394 
Skikkethetsnemnda har møter ved behov, vanlegvis har nemnda relativt få møter i løpet av 395 
eit år. Om det er sakar som reises for nemnda, vil det vere vanskelege og omfattande sakar 396 
som krev grundig behandling. Virkeperioda er frå 1. Juli 2020 til 30. Juni 2021, og båe kjønn 397 
skal vere representert. Det vil ikkje vere mogleg å stille som vara til dette vervet. Dette som 398 
følgje av streng konfidensialitet. Vervet er honorert.   399 
 400 
AU oppfordrar til at studentrepresentantane komer frå en av de utdanningane som 401 
omfattast av skikkethetsforskriften. Disse utdanningene faller innenfor lærer, helse- og 402 
sosialpersonell. Valkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.   403 
 404 
Forslag til vedtak:   405 

• SP vel ein fast mannleg representant for studieåret 2020/2021 til Skikkehetsnemda.  406 

• SP vel ein fast kvinneleg representant for studieåret 2020/20201 til 407 
Skikkehetsnemda.   408 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsval ved behov.  409 
  410 
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 411 

Til Studentparlamentet (SP)  412 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  413 
 414 

Valg til Kontrollkomiteen  415 

Psak 16/20  416 

 417 
Bakgrunn:  418 
Ifølge SP-OsloMets vedtekter § 5.2 skal SP ha en Kontrollkomité (KK) bestående av tre 419 
medlemmer, vedtektene regulerer også når medlemmer av KK skal velges. På valgmøtet blir 420 
det valgt ett medlem til KK, med virkeperiode i ett år fra 1. juli 2020.   421 
Det skal også suppleres inn en representant for året 2020.  422 
Medlemmer av KK har møteplikt på SP-OsloMets sine møter. Medlemmer av KK kan ikke 423 
samtidig sitte i SP-OsloMet, AU, eller VK. Alle semesterregistrerte studenter på OsloMet kan 424 
stille til valg, men medlemmer av SPs egne komiteer behøver ikke være student samtidig som 425 
de innehar vervet.  426 
 427 
KKs oppgaver er å kontrollere at SP-OsloMet og dets organer opererer i henhold til norsk lov, 428 
SP-OsloMets vedtekter, reglement og vedtak. KKs medlemmer bør derfor bestå av personer 429 
med erfaring fra studentpolitisk arbeid, samt interesse og/eller forståelse for juridisk språk 430 
og fortolkning av dette.   431 
 432 
Arbeidet vil rent praktisk bestå av å følge med på AUs møtevirksomhet gjennom sakspapirer 433 
og referatene derfra, samt møte på parlamentsmøtene. Sittende KK, SP-OsloMet sine 434 
konsulenter og AU vil sørge for kursing og innføring i vervet. Det bør etterstrebes 435 
kjønnsbalanse i KK.  436 
 437 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.   438 
 439 
Forslag til vedtak:  440 

• SP velger en representant for studieåret 2020/2021 til KK  441 
• SP supplerer inn en representant for året 2020  442 

  443 
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Til Studentparlamentet (SP)  444 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  445 

  446 

Valg av Studentparlamentets Valgkomité  447 

Psak 17/20  448 

 449 
Bakgrunn:  450 
 451 
Jamfør Studentparlamentets (SP) egne vedtekter skal SP velge en valgkomité bestående av én 452 
leder og fire medlemmer.    453 
  454 
Valgkomitéen (VK) er et innstillende organ under SP og har i hovedoppgave å gjøre vurderinger 455 
av kandidater til følgende valg i SP:  456 

• Arbeidsutvalget til Studentparlamentet    457 
• Studentrepresentanter til Universitetsstyret, med vara  458 
• Kontrollkomiteen til Studentparlamentet   459 
• Representanter til Skikkethetsnemnda  460 
• Representanter til Klagenemnda, med vara   461 

  462 
Det forventes at VK intervjuer kandidater til valg og oppnevninger der de er innstillende organ. 463 
Det forventes også at VK er tilstede i SP i løpet av studieåret for å være i kontakt med potensielle 464 
kandidater, men arbeidet vil i stor grad konsentrere seg rundt valgmøtet i april/mai. Komitéen 465 
skal i tillegg vurdere kandidater til KK i høstsemesteret. VK deltar også på SP sine seminarer for å 466 
møte potensielle kandidater.  467 
  468 
VKs innstilling har ofte mye å si for utfallet i valg, og det er derfor viktig at medlemmer av VK er 469 
ansvarsbevisste. Man skal håndtere personopplysninger og i noen tilfeller vurdere venner eller 470 
bekjentes kandidatur. Dette fordrer både en saklig tilnærming og en etisk bevissthet om rollen 471 
man har som VK-medlem.  472 
  473 
Alle studenter som er semesterregistrert ved OsloMet kan stille til VK, men medlemmer av SPs 474 
egne komiteer behøver ikke være student samtidig som de innehar vervet. Det bør tilstrebes 475 
representasjon fra flere fakulteter. Komitéens medlemmer kan selv ikke stille til valg der VK er 476 
innstillende organ.   477 
  478 
Virkeperioden er fra 1. juli 2020 – 30. juni 2021, og det bør etterstrebes kjønnsbalanse. Vervet er 479 
ikke honorert. Dersom du har spørsmål om hvordan det er å sitte i VK oppfordrer vi deg til å ta 480 
kontakt med leder av VK, eller sende mail til: vk.sphioa@gmail.com   481 
  482 
Forslag til vedtak:  483 

• SP velger en leder for VK for studieåret 2020/2021  484 
• SP velger inntil fire medlemmer i VK for studieåret 2020/2021   485 

  486 
  487 

mailto:vk.sphioa@gmail.com
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Til Studentparlamentet (SP)  488 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  489 

  490 

Valg av nye representanter til læringsmiljøutvalget  491 

Psak 18/20   492 

 493 
Bakgrunn:  494 
 495 
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved OsloMet er et rådgivende organ for hele institusjonen 496 
vedrørende studentenes helhetlige læringsmiljø. Utvalget arbeider jamfør Universitet- og 497 
høyskoleloven § 4-3. Herunder at det fysiske og psykiske arbeids- og studiemiljøet er 498 
tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering om studentenes helse, sikkerhet og velferd.   499 
LMU rapporterer direkte til Universitetsstyret og skal avgi årlige rapporter om institusjonens 500 
arbeid med læringsmiljø. Som representant i LMU får du blant annet innsikt i OsloMet sitt 501 
strategiske arbeid for læringsmiljø, arbeide med systemer for utvikling og kartlegging av 502 
læringsmiljø, samt bedre forståelse for tematikken læringsmiljø.  503 
 504 
Utvalget holder minimum 3 møter i semesteret og har 50/50 representasjon av ansatte og 505 
studenter. Leder og nestleder velges av utvalget selv hvert år, med vekselvis ansatt og 506 
student som leder. I den kommende perioden vil en studentrepresentant inneha rollen som 507 
nestleder. Fordi vervet til Læringsmiljøansvarlig innebærer fast plass i LMU velges det kun 5 508 
studentrepresentanter på SP sitt valgmøte.  509 
 510 
Virkeperioden er fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Hvert juridiske kjønn skal være representert 511 
med minimum 40 % i henhold til OsloMets valgreglement. Det oppfordres også til 512 
representasjon fra alle fire fakulteter.   513 
Vervet er honorert. Dersom du er interessert, ber vi deg ta kontakt på 514 
studentparlamentet@oslomet.no  515 
 516 
Ytterligere informasjon om læringsmiljøutvalget kan du finne her: 517 
https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget  518 
Kandidater får muligheten til å presentere seg på valgmøtet. Valg til LMU foregår uten 519 
innstilling fra valgkomitéen. Varaer velges i prioritert rekkefølge.  520 
 521 
Vurdering:  522 
For at utvalget skal ha en bredde i studenterfaringer og perspektiver vedrørende 523 
læringsmiljø ser AU på det som svært positivt med bred representasjon i utvalget hva angår 524 
studier og studiesteder. Av hensyn til rådets mandat oppfordres det til kandidater fra alle 525 
fire fakulteter, samt minimum 40% representasjon av hvert juridiske kjønn.  526 
  527 
Forslag til vedtak:  528 

• SP velger fem faste representanter for studieåret 2020/2021.  529 
• SP velger inntil seks vararepresentanter for studieåret 2020/2021 i prioritert 530 
rekkefølge.  531 
• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.   532 

mailto:studentparlamentet@oslomet.no
https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget
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Til Studentparlamentet (SP)  533 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  534 

  535 

Val til Forskings- og utviklingsutvalet  536 

Psak 19/20 537 

 538 
FoU-utvalet er rådgjevande ovanfor leiinga på universitetet og har fått delegert 539 
beslutningsmyndigheit i enkeltsaker.   540 
Utvalet skal bidra til å utvikle OsloMets FoU- og innovasjonsarbeid, bidra til at universitetet 541 
skal ha ein FoU- og innovasjonsstrategi og ein samfunnsrelevant portefølje av forskingsmiljø 542 
av høg kvalitet, som reflekterer OsloMets faglege profil og eigenart.   543 
Studentane har tre faste representantar i dette utvalet kor ein av dei er fagpolitisk ansvarleg, 544 
med to vararepresentantar. Båe juridiske kjønn skal vere representert, blant faste og varaer. 545 
Virkeperioda er frå 1. Juli 2020 til 30. Juni 2021.   546 
Som studentrepresentant i FoU vil du lære meir om prosessane knytta til forsking, 547 
forskingsfinansiering og utarbeiding av strategiar.  548 
Vervet er honorert.   549 
 550 
Du kan lese meir om FoU-utvalet her:   551 
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-552 
organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA  553 
Sakspapira frå 2020 finner du her:   554 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/288787  555 
 556 
Forslag til vedtak:   557 

• SP vel ein fast mannleg representant for studieåret 2020/2021 til FoU-utvalet  558 

• SP vel ein fast kvinneleg representant for studieåret 2020/2021 til FoU-utvalet  559 

• SP vel to vararepresentantar for studieåret 2020/2021 til FoU-utvalet i prioritert 560 
rekkefølgje. Kvart kjønn skal vere representert.   561 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsval ved behov.  562 
  563 

http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA
http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/FoU-strategi-og-organisering/FoU-utvalget-ved-HiOA
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/288787
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Til Studentparlamentet (SP)  564 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  565 

  566 

Val av representantar til Utdanningsutvalet (UU)  567 

Psak 20/20  568 

 569 
Utdanningsutvalet (UU) er rådgjevande ovanfor leiinga på universitetet og har fått delegert 570 
beslutningsmyndigheit i enkeltsaker.   571 
 572 
Utvalet skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. UU skal også bidra til universitetets 573 
utdanningsstrategi og ein samfunnsrelevant  med programmer av høg kvalitet, som 574 
reflekterer OsloMets faglege profil og eigenart. UU jobbar med utforming av strategi for 575 
kvalitetsheving av studier, med fokus på blant anna digitalisering, internasjonalisering, 576 
kvalitetssikringssystemet og studieporteføljestyring.  577 
Studentane har tre faste representantar i dette utvalet kor ein av dei er fagpolitisk ansvarleg, 578 
med tre vararepresentantar. Båe juridiske kjønn skal vere representert, blant faste og 579 
varaer. Virkeperioda er frå 1. Juli 2020 til 30. Juni 2021.   580 
 581 
Som studentrepresentant inn i Utdanningsutvalet vil du lære mykje om korleis institusjonen 582 
arbeider med studiar, kvalitet og den generelle utdanningsproblematikken. Du vil og få ein 583 
auka forståing av korleis institusjonen går rundt.  584 
Vervet er honorert.   585 
 586 
Du kan lese meir om UU her:   587 
http://www.hioa.no/om-oslomet/utdanningsutvalget  588 
Sakspapira frå 2020 finner du her:   589 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/278783  590 
  591 
Forslag til vedtak:   592 

• SP vel ein fast mannleg representant for studieåret 2020/2021 til Utdanningsutvalet  593 

• SP vel ein fast kvinneleg representant for studieåret 2020/2021 til Utdanningsutvalet  594 

• SP vel tre vararepresentantar for studieåret 2020/2021 til Utdanningsutvalet i 595 
prioritert rekkefølgje. Kvart kjønn skal vere representert.   596 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsval ved behov.  597 
  598 

http://www.hioa.no/om-oslomet/utdanningsutvalget
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/278783
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Til Studentparlamentet (SP)  599 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  600 
 601 

Valg av representanter til styringsgruppen INTERACT  602 

Psak 21/20  603 

 604 
Bakgrunn:  605 
INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. 606 
Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom utdanningsprogram som retter seg mot barn og 607 
unges deltakelse, trivsel, læring og helse for å forbedre velferdsstatens tilbud til barn, unge 608 
og familiene deres. Prosjektet INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. 609 
Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for 610 
senteret.  611 
 612 
Det skal velges 2 studentrepresentanter i styringsgruppa, fra hvert juridiske kjønn. I tillegg 613 
velges det en enkelt vara. Det er ønskelig at studentrepresentantene kommer fra studier 614 
som inneholder tematikken barn og ungdom. Styringsgruppen vil ha 2-4 møter i semesteret. 615 
Vervet er honorert. Valgperioden er fra 01.07.20-30.06.21.  616 
 617 
Kandidatene får muligheten til å presentere seg på valgmøtet. Valget vil foregå uten 618 
innstilling fra Valgkomitéen.  619 
   620 
Forslag til vedtak:  621 

• Studentparlamentet velger 1 kvinnelig representant til styringsgruppen for INTERACT  622 
• Studentparlamentet velger 1 mannlig representant til styringsgruppen for INTERACT  623 
• Studentparlamentet velger en vara til styringsgruppen for INTERACT  624 
• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov  625 

  626 
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Til Studentparlamentet (SP)  627 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  628 
 629 

Valg til tilsettingsutvalgene ved OsloMet  630 

Psak 22/20  631 

  632 
Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter:  633 
Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg og 634 
tilkjenne opprykk.   635 
Utvalget har møter hver fjerde uke, og møtene er som regel onsdager kl. 12.30. Enkelte 636 
møter avholdes per mail.  637 
  638 
Tilsettingsutvalget for UF-ansatte:  639 
Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, 640 
tilkjenne opprykk, samt å behandle søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.   641 
Utvalget har møter etter behov. Enkelte møter avholdes per mail.   642 
 643 
Bakgrunn:  644 
OsloMet har to tilsettingsutvalg på institusjonsnivå, ett for undervisnings- og 645 
forskningsansatte (UF) og ett for Professorer, forsker 1 og dosenter. Det sitter en 646 
studenttillitsvalgt i begge disse utvalgene.  647 
Studentrepresentant i tilsettingsutvalget er et krevende verv, og man må vite at man har tid 648 
og kapasitet til å delta hele perioden. Man skal lese søknadsbrev, CVer og annet som vil være 649 
relevant.   650 
 651 
OsloMets sitt valgreglement §19 krever at det sitter en av hvert juridiske kjønn i OsloMets 652 
utvalg, og hver representant skal ha vara av det motsatte juridiske.   653 
Etter dialog med Human Resources (HR) har man kommet frem til at det skal være én 654 
representant pr tilsettingsutvalg, men at disse er vara for hverandre. Da får man personer 655 
som forstår prosessen, og som raskt kan steppe inn dersom det er behov.  656 
 657 
Valgene vil foregå uten innstilling fra valgkomiteen. Kandidatene får mulighet til å 658 
presentere seg selv på valgmøte.  659 
  660 
Begge vervene er honorert.   661 
  662 
Forslag til vedtak:  663 

• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter. 664 
Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.   665 

• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for UF- ansatte. Representanten er 666 
vara i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.  667 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov  668 
  669 
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Til Studentparlamentet (SP)  670 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  671 

  672 

Valg av representanter til Kulturutvalget  673 

Psak 23/20   674 

 675 
Bakgrunn:  676 
Kulturutvalget oppgave er å planlegge kulturelle arrangementer på OsloMet gjennom hele 677 
studieåret. De har blant annet ansvaret for å lage en kulturkalender som inneholder 678 
kulturelle innslag arrangert av selve utvalget og andre. Kulturkalenderen består blant annet 679 
av konserter, forestillinger, filmvisninger, foredrag om ulike tema. Som representant får du 680 
erfaring med å jobbe med kulturelle arrangementer, promotering og planlegging.  681 
Utvalget skal ha 3 studentrepresentanter. Det er møter et par ganger i semesteret og ellers 682 
ved behov. Til vanlig har møtene blitt avholdt innenfor normal arbeidstid. Vervet er ikke 683 
honorert. Valgperioden er ett år fra 1. august 2020.  Dersom du vil ha mer informasjon om 684 
Kulturutvalget eller vurderer å stille til valg kan du ta kontakt på 685 
studentparlamentet@oslomet.no.   686 
 687 
Kandidatene får mulighet til å presentere seg på valgmøtet. Valget vil foregå uten innstilling 688 
fra Valgkomitéen.   689 
  690 
Forslag til vedtak:  691 

• Studentparlamentet velger tre representanter til Kulturutvalget.   692 
• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  693 

 694 
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