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Referat P4 2020 1 

Konstituering 2 

PSak 00/20 a, b, c, d og e 3 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  4 

Vedtak: 5 

• Jens Folland og Kine Nossen velges til ordstyrere  6 

• Jannicke Døvre velges til referent 7 

• Kontrollkomiteen velges til tellekorps 8 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 9 

Vedtak: 10 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 11 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 12 

Vedtak: 13 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 14 
møtet.   15 

d) Orienteringssaker 16 

Rektor, Curt Rice orienterte.  17 

VT: Håper dere hadde det fint på konsept møtepils på lørdag og er fornøyd med resultatet. 18 
AU har vært på hjemmekontor i 9 uker, den vanlige driften har dermed vært noe redusert, 19 
men de har fortsatt hatt aktivitet. De har hatt to møter siden sist, de har fått gjennomslag i 20 
krisepakkene til SiO. Utover dette har de hatt føre møter med konsernleder i SIO og 21 
nøringsbyråden hvor de tok med innspill fra VT. De oppdaterer Facebook fortløpende med 22 
hva de gjør. De skal snart ha valg selv, mer informasjon om vervene finner du på nettsiden 23 
deres. Frist for å bli vurdert av VK har gått ut, men det hindrer deg ikke fra å stille.  24 

 25 
       Vedtak: 26 

• Sakene tas til orientering. 27 
  28 
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Resolusjon om kjønnspoeng 29 

Psak 09/20         30 

AU innledet. I handlingsplanen ble det vedtatt at AU skulle revidere politisk dokument om 31 
utdanning. Det er gjort, men saken er utsatt på grunn av korona viruset og utsettelse av P3. 32 
Denne resolusjonen skal ivareta politikk som er tatt ut av dokumentet. Selv om det nye 33 
politiske dokumentet om utdanning ikke er diskutert og vedtatt ser AU det hensiktsmessig å 34 
diskutere denne resolusjonen nå, siden det er dagsaktuell tematikk. Aune utvalget har 35 
kjønnspoeng oppe i sine diskusjoner. AU vil endre der det står kjønn til juridisk kjønn, 36 
dersom noen er uenige i det gi beskjed så vi kan diskutere det.  37 
 38 
Det ble åpnet for debatt.  39 
 40 
Jeg synes dette er en god resolusjon, jeg vil støtte den og gi de redaksjonell fullmakt til å 41 
endre det som ble nevnt med juridisk kjønn.  42 
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt og AU fikk redaksjonell fullmakt.  43 
 44 
Vedtak:  45 

• Studentparlamentet vedtar resolusjon om kjønnspoeng.  46 
• Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt.  47 

 48 

Politisk dokument om kvalitetsutvikling 49 

Psak 10/20            50 

 51 
I handlingsplanen vedtok SP i høst at de skulle revidere to politiske dokumenter, som senere 52 
det ble vedtatt at skulle slås sammen. Dette er en kombinasjon av to tidligere politiske 53 
dokumenter. Nestleder og fagpolitisk ansvarlig har jobbet med dette sammen. Saken skulle 54 
egentlig opp på P3, men siden det møtet ble utsatt kommer saken opp i dag.  55 
 56 
Det ble åpnet for debatt kapittelvis.  57 
Kapittel om praksis, linje 194. Dette er en veldig god tanke, men det baserer seg veldig på 58 
hvor du er i praksis.  59 
195-196, vi burde ha tillitt til at de som har praksisansvar kan få dette ansvaret. Dette vil bli 60 
fort kostbart.  61 
Jeg vil støtte at dette skal beholder, som sykepleierstudent er tiden for refleksjon veldig 62 
verdifull.  63 
Gratisprinsippet, vi har diskutert noen ganger at det er ganske ulike ordninger på OsloMet. 64 
Er dette noe som ikke hører til i dette dokumentet? 65 
Det kommer til å stå under politisk dokument om utdanning, så vi ser det ikke som 66 
hensiktsmessig å ha det to steder.  67 
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Linje 197, studentengasjement. Hva er beskrivelsen av studentengasjement der, er 68 
det hvor lang tid det tar eller hva.  69 
Vi har sagt at studentengasjement kan være så mye, for eksempel å engasjere seg i 70 
studentpolitikken eller foreninger som arrangerer store arrangementer. En del studier har 71 
veldig strenge regler for praksis, der er tanken at de skal kunne ta igjen ting som feks en 72 
oppgave.  73 
I revideringsprosessene har de forsøkt å gjøre de overordnede politiske dokumentene mer 74 
overordnede og fleksible. Dette er for å gi rom for resolusjoner og endringer.  75 
På slutten ble det åpnet for å diskutere helheten.  76 
Politisk dokument om kvalitetsutvikling ble enstemmig vedtatt. AU fikk redaksjonell fullmakt.  77 
 78 
Vedtak:  79 

• Studentparlamentet reviderer Politisk dokument om kvalitetsutvikling.  80 
• Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt.  81 

 82 

Møtekritikk 83 

De som ønsker å si noe får tegne seg.  84 

Vil takke AU for godt arbeid, spesielt Marius og Anna for godt arbeid med politisk dokument 85 
om kvalitetsutvikling. Et veldig sterkt dokument vi har revidert nå, har gått fort, men greit. 86 
Dette var et veldig fint siste møte, takk for et fint møte og ikke minst takk for et fint år. 87 
Sakspapirene og hvordan møtet i dag gikk oppsummerte hvordan dette AU har vært. Det har 88 
vært profesjonelt og bra. Håper alle deltar på møtekos etterpå. Jeg er vemodig på å si fra 89 
meg et utvalg jeg har blitt veldig glad i. Flott ordstyring i dag også. Jeg fikk grini fra meg en 90 
del på lørdag, så er ikke så emosjonell i dag. Dette er mitt siste SP møte i AU etter å ha 91 
fullført to år på fulltid. Det har vært en stor glede og utrolig godt å se dere som har vært med 92 
noen år hvordan dere har utviklet dere. Til dere som er helt nye, det er mye godt i vente for 93 
studentpolitikken på OsloMet med så mye bra folk. Dere holder et veldig høyt nivå. Jeg 94 
gleder meg masse til å komme tilbake i VK arbeid og spent på å se hvordan det nye AU finner 95 
seg til rette. Det blir godt å se hvordan ting utvikler seg videre og jeg har kjempe trua på dere 96 
alle sammen. Det har vært et kjempeflott år, jeg er genuint stolt av dere alle sammen. Dette 97 
er mitt siste møte som SP medlem. Vil takke sittende AU for et fantastisk år, SP hadde ikke 98 
vært det samme uten dere, dere står på som bare f. Det er fantastisk å se på. Jeg ser frem til 99 
det neste året. Jeg vil takke for en veldig fin periode, det har vært kjempe gøy og jeg vil 100 
berømme dere for en utrolig god debattkultur og måten dere tar vare på hverandre. VT vil 101 
takke sittende AU for det gode samarbeide vi har hatt. Gleder meg til å se hvordan det går 102 
med dere nye. Jeg vil takke alle for et helt fantastisk år, som nestleder har jeg mest kontakt 103 
med SP. Det gjør at jeg har det beste vervet, selv om jeg må mase litt ekstra på noen. Vil 104 
takke alle som deltok i debatten og ordstyrerne i dag. Dere er flotte alle sammen. Jeg vil 105 
invitere til konseptet møtepils, det vil starte ca 19.30 for jeg må spise først. Det kommer 106 
lenke på e-post og på FB. Så ta en tur innom o vær med å feire at Vilde og jeg er ferdig med 107 
alt for mange år i parlamentet, ikke la oss gjøre det alene vær så snill. Dette var mitt siste SP 108 
møte, det har vært veldig gøy p følge med alle sammen, masse lykke til til dere som tar over 109 
stafettpinnen. Dere vil gjøre en kjempe jobb. Vil takke fra ordstyrerbenken, jeg har vært 110 
ordstyrere her noen år. Dere har vært flinke hele veien, men blir litt bedre for hvert år som 111 
går. Jeg er skikkelig imponert over SP OsloMet. Dere er ikke det eneste SP jeg er ordstyrer 112 
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for, men absolutt det beste. Derfor er det det eneste jeg ikke tar betalt for. Jeg styrer 113 
også ordet for et par andre institusjoner og det er ingen tvil om at SP OsloMet er det 114 
beste SP som finnes. Jeg håper jeg bli invitert på et nytt zoom møte hvor jeg kan banke noen 115 
på tid, for hammeren er klar. Vil takke AU for et veldig fint år.  116 

Da var vi her, kjære alle sammen. Jeg er enig i at vi er best! 117 

Takk for et supert aller siste møte i parlamentet. Jeg elsker å se det glødende engasjementet 118 
som lever i hver og en av dere. Deres står på og kjemper for deres medstudenter, og om 119 
dere tror det eller ikke så gjør dere hverdagen bedre for de som er der ute.  120 
Atter engang vil jeg informere dere om ca sommerfest 5.juni. Vi vet ikke hvordan vi skal 121 
ordne det enda, men det blir noe. Så hold av datoen og tiden mellom 17 og 24.  122 
Takk til våre gode ordstyrere. Dere har atter engang imponert oss og vi er glade for at dere 123 
er her. Jeg håper at når jeg sitter på bakbenken neste år så dere å leder oss trygt da å.  124 
Takk til KK og takk til Vegard for jobben det siste året. Det er nå ditt siste møte og vi må 125 
ønske Mikkel videre lykke til. De som ønsker å sitte i KK burde melde seg så snart som mulig, 126 
vi trenger noen som  127 

Lykke til for det nye AU 128 

Takk til hver og en av dere. Dere har gitt oss driven til å arbeide dag for dag.  129 

Så til mitt kjære arbeidsutvalg. Jeg kan si så mye godt om hver og en av dere. Dere får meg 130 
alle til å le og smile. Når jeg føler meg litt håpløs eller trist muntrer dere meg alltid opp. Alle 131 
av dere har ufattelig mye energi og så mye å gi de som er rundt dere. De minnene jeg har fra 132 
det siste året vil jeg ta godt vare på. Jeg er utrolig glad for å ha blitt kjent med dere og utrolig 133 
stolt over den jobben hver og en av oss har gjort. Det er litt rart å skulle ha siste 134 
parlamentsmøte og ikke diskutere sakspapir, forberedelser og slikt, men sånn er det nå. Jeg 135 
er utrolig glad i hver og en av dere, og jeg ønsker derfor å si noe om hver og en av dere.  136 

Vilde. Hver dag siden vi har startet vår periode har du hatt de fleste svarene på ting vi lurte 137 
på. Du har også argumentert godt for dine standpunkter, hatt et kritisk blikk på saker du har 138 
jobbet med og generelt bidratt til at studentene kan få en tryggere hverdag fremover. Det 139 
siste året har du blant annet styrket læringsmiljøutvalget, arbeidet for å sikre digitaliseringen 140 
ved blant annet å lage en prosjektskisse til digital studiestart (noe som det forresten virker 141 
som det blir noe av nå, så gjennomslag der!), arbeidet hardt med VT for å sikre 142 
velferdstilbudet studenter får og jobbet iherdig for at man skal sikre studentene på Kjeller 143 
som best mulig ved å arbeide med tonnevis av sakspapir og skrive høringssvar som sørger for 144 
trygget uavhengig av alternativ. Siste dagen jeg hadde på kontoret husker jeg vi snakket om 145 
å spise popkorn mens vi så på styremøte sammen. Det ble det dessverre ikke noe av, siden 146 
dagen etter startet vi med hjemmekontor. Du kom opp med ideen fordi du vil at jobben også 147 
skal være kos. Og du har alltid tatt vare på oss mens vi har vært på kontoret. 148 

Anna. Når jeg begynte i arbeidsutvalget var du den jeg kanskje kjente minst. Det tok ikke 149 
lang tid før jeg skjønte du var et arbeidsjern som klarte å komme seg gjennom flere hundre 150 
sider med sakspapir på kort tid. Du har fylt rollen som fagpolitisk ansvarlig på flott vis. Du har 151 
arbeidet hardt, lyttet til de rundt deg og engasjert deg i en rekke saker. Som fagpolitikere 152 
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flest har du i løpet av året ditt vist den brede kunnskapen du har opparbeidet deg. Til 153 
liten plage for meg, men kanskje stor plage for Marius har du også skrevet alt på 154 
nynorsk. Ditt arbeid har vært avgjørende for NOKUT besøket vi hadde i høst. Du satt fingeren 155 
på en del institusjonelle problem som NOKUT anerkjente. De forbedringspunktene som kom 156 
kan du derfor klappe deg selv på ryggen for. For de er ditt mesterverk. Jeg husker når vi var 157 
på overlapps tur i Sverige. Du ga meg kvoten din slik at jeg kunne kjøpe meg mere sprit. Det 158 
er bare et eksempel på hvor varm og god du er som person.   159 

Marius. Jeg tror jeg snakker på vegne av oss alle når jeg sier at du er en godklomp. Ene og 160 
alene tror jeg du står for over 50% av latteren vi har på kontoret. Om det er du som ler selv 161 
av dg selv eller om det er du som får oss til å le. Det siste året har du fulgt opp 162 
studentdemokratiet tett. SFR, studentråd og andre tillitsvalgte har du stått hardt på for og 163 
ledet universitetet i en mer positiv retning. Ditt arbeid for studentmedvirkning kommer til å 164 
sette preg på deg jobben som gjøres her ved universitetet i år som kommer. Hver en 165 
utfordring som har havnet i fanget ditt har du tatt i mot med åpne armer og gjort så godt du 166 
kan med. Jeg husker når vi i AU var hjemme hos deg for å bake jule bakst. Vi så film, spiste 167 
kaker og pizza, drakk gløgg og stor koste oss. Det siste året har du vist så mye varme og vi 168 
elsker deg for det.  169 

Tusen takk til Jannicke og Kristin.  170 

Tusen takk for det året vi har fått! Tusen takk for tilliten dere har vist oss! Tusen takk for 171 
hver og en av dere som har bidratt det siste året! Tusen takk for oss for denne gang. 172 


