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Referat, parlamentsmøte 5 2020
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Tilstede på benken: Ivo Aigars, Kai Sikveland, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Eskil
Uggen, Julie Marlene Nybø, Monica Gulliksen, Thomas Finnøy Trouiller, Treasure Simbarashe
Bhosopo, Yvonne Bergly Andersen, Julie Horpestad, Silje Marie Lundquist, Tobias Berg,
Tommy Flatby, Ferdinand Tørum Gulbrandsen, Leah Carys Wilce, Mats Ugland, Sigrid Fu
Skjelbostad og Åse Berg Dybvik.
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Konstituering

8

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

9

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

10

Vedtak:

11
12
13

•
•
•

14

Marius Toresen og Felix Volpe velges til ordstyrere
Jannicke Døvre velges til referent
Kontrollkomiteen velges til tellekorps

b) Godkjenning av innkalling og saksliste

15

Vedtak:

16
17

•

18

Innkalling og saksliste godkjennes med endring om at årsrapporten skal
godkjennes

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte

19

Vedtak:

20

•

Protokoll fra sist møte godkjennes

21

d) Orienteringssaker

22
23

AU: Siden sist har AU deltatt på sine faste møter og leder har vært på møte med statsråden i
dag. Har vært på høstseminaret til VT og forbereder seg til ledersamling hos NSO.

24
25

Det kom spørsmål om det har kommet noen nyheter i saken om eksamen siden sakspapiret
ble skrevet? Nei, men de jobber med saken.

26

KK: Har vært litt i snakk med AU om vedtekter rundt sakene til møtet. Har lest sakspapirer.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36

Rektoratet, ved rektor: Hyggelig å kunne være her. Semesterstart har vært krevende, uvanlig
og spesiell på mange måter. Takk til dere og studentene dere representerer. Studentene ved
OsloMet har vært helt fantastiske og hatt en fadderuke og semesterstart som har gått veldig
bra. Med tanke på smitterate på OsloMet vet vi bare om 6 av 25 000 som har testet positivt,
det er veldig få og det er fordi vi klarer å følge smittevernreglene. Tusen takk for det. Det er
prioritert 1-års studenter på campus, men det er ikke så mange på campus som vanlig. Vi vil
gjerne ha flere på campus, men vi er midt i en pandemi. Vi har allerede begynt å planlegge
neste semester. Fra mitt ståsted er det vanskelig å si at vi kan planlegge for skoleeksamen
dette semesteret, men det er ikke opp til meg til syvende og sist. Vi jobber med å få flere
klasserom utstyrt som digitale og hybrid løsninger på tipp topp nivå. Den dagen dere ønsker
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37
38
39
40
41
42
43
44
45

at jeg skal komme å ta spørsmål i 20 minutter gjør jeg gjerne det. Det er et tilbud om
det er ønskelig. I dag i ledergruppen diskuterte vi en ny regulering av reisevirksomhet
ved OsloMet. Studentene utfordret oss for 2 år siden til å halvere reisevirksomheten, det har
vi forså vidt lykke med i 2020, men vi ser på om vi kan ta det med videre. Vi diskuterer om
reiser sør for Trondheim, som er i Skandinavia ikke skal skje med fly. Det ble tatt en selfie.
Det er en stor sak knyttet til Kjeller/Romerike, styrevedtaket om å avvikle Kjeller campus har
vi begynt å jobbe med. Denne saken vil ta litt tid og leiekontrakten varer en tre års tid til.
Inntil da er vi tilstede på Kjeller og prøver å gjøre det så godt vi kan, mange har det bra på
Kjeller og det vil vi fortsette med.

46

Spørsmål: Har dere sett på spesielle tomter eller områder for campus Romerike? Nei.

47
48
49
50

Hva har du lyst til å si for å berolige eller ikke berolige de som skal på utveksling. De som har
utveksling basert på praksis vil ikke få den gjennomført på våren. Det er ikke kommet
formelt vedtak på annen utveksling, men jeg tror vi skal planlegge for inn-/og utveksling i
Europa.
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Jeg vil gi et kompliment, jeg var ferdig utdannet fra barnehagelærerutdanningen i sommer.
Nå går jeg på administrasjon og ledelse, de tilbakemeldingene jeg har fått fra
førsteklassingene er at dere har gjort en veldig god jobb, men mange sliter med å komme i
gang. Jeg forteller stadig at de er i gode hender og håper dere fortsetter med den gode
jobben. Dette er motiverende å høre og jeg kan love at det er over 2000 ansatte som er
veldig motiverte for å jobbe videre for dere.
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Universitetsstyret: Siden forrige møte har US representantene vært på opplæring med Ina
fra administrasjonen og et møte. Vi ble veldig godt tatt imot, det var hyggelig. I første møte
snakket vi om Kjeller. Det er et søksmål fra Hemfosa når det gjelder campus Kjeller. Vi kan
ikke si mye om saken, men brevene og en del dokumenter ligger tilgjengelig på Opengov.
Det er vedtatt at det skal etablere to nye masterstudium. OsloMet skal gi innspill til regional
planstrategi i Viken. En sak ble utsatt og det var etatsstyringssaken. Ola og Anna har i tillegg
blitt satt i kontakt med de andre universitetsstyrerepresentantene i Norge, de kommuniserer
en del.
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Valgkomiteen ved Yvonne: Fra 1. juli består valgkomiteen av leder Marius Toresen og
medlemmer, Thomas Finnøy Trouiller, Solveig Frantzen Fossen, Vilde Henningsgård og
Yvonne Bergly Anderser. Valgkomiteen har hatt oppstartsmøte hvor de la planer for
høstsemesteret og diskuterte rollen og forventninger. VK sine hovedoppgaver er å finne
kandidater til verv til våren, men vi har allerede begynt med arbeidet. De har hatt møte med
AU og avklart forventninger. De har lett etter kandidater til KK og avholdt et intervju. VK tar
kun kontakt med kandidater som har vist interesse. Andre kan stille på møtet. Vi ser frem til
et fint og spennende år.

73
74
75
76

SFR LUI: Vi har hatt overlappsmøter og hatt ofte møter med dekanatet. Der har de diskutert
eksamen og hybridundervisning. De jobber mest med tillitsvalgtskonferansen akkurat nå.
Den blir fordelt på fire kvelder, på LUI er den 7 oktober. Promoter gjerne
tillitsvalgtkonferansen i deres kanaler.

77
78
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VT: Samarbeidsansvarlig orienterte. Vi troppet på 1. juli og hadde overlapp til 15. juli. Har
gått faddervakt, med blant annet Curt og AU. De planlegger en del arrangement, for
eksempel verdensdagen for psykisk helse. De har hatt seminar og er stadig i møter med nye
partier. FMB var de i møte med i dag og de var mottakelige for studentpolitikk. De har sendt
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81
82
83

inn innspill til de ulike partiprogrammene. Fristen for å søke kulturstyret som
forening er 23. september. Fristen for å søke coronapotten for foreninger er i dag,
om foreningen kan gå i underskudd grunnet corona.

84
85

SR BLU: Har hatt møte med fungerende instituttleder om en praksissak og å bli skikkethet på
feil grunnlag. Denne saken kom de ingen vei med, da de bare ble sendt rundt.

86
87
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Vedtak:

89

•

Sakene tas til orientering.

90

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger

91

AU har gjennomført følgende valg og suppleringer:

92
93

•

Yvonne Bergli Andersen til studentrepresentant i styringsgruppen til den
gode studentopplevelsen.

94
95
96

•

Corina Blondina Emerietta Matheuwezen supplert inn i VT-delegasjonen
som 4. vara og Marissa Liu som 5. vara.

97

Vedtak:

98
99

•

Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget
godkjennes.

100
101

Årsrapport for studieåret 2019/2020

102

Psak 24/20

103
104
105
106
107
108

Årsrapporten for forrige studieår skal behandles. Nestleder innledet. Antar at alle har lest
årsrapporten, dette er en oppsummering av hva AU i fjor gjorde basert på handlingsplanen.
Fjorårets leder informerte. Den er på 51 sider, så om noen har spesiell interesse for å sette
dere ned å kose dere med årsrapport kan dere gjøre det. Vi har tatt utgangspunkt det året vi
jobbet i vedtekter, prinsipprogrammet og handlingsplanen. Om dere har spørsmål kan de
stilles nå eller etter møtet om dere leser rapporten senere.

109
110

Vedtak:

111
112

-

SP godkjenner årsrapporten 2019/2020
SP gir AU muligheten for redaksjonelle endringer.

113
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114

Møteplan for høstsemester 2020

115

Psak 25/20

116
117
118
119
120
121
122
123

Møteplanen for høstsemesteret. Det ble diskutert om parlamentet ønsket fysiske eller
digitale møter. Jeg er for fysiske møter, dere har løst det på en god måte i dag. De siste
møtene har vi hatt digitalt og også med digital undervisning er det veldig fint å møtes på
skolen. Vi får til mye bedre debatter fysisk og smittevernet kan ivaretas på en god måte. På
formøte i dag kom det opp om det er utfordrende for HV representantene å møtes fysisk
med tanke på praksis og hva de kan møte på. Det ble votert om det var ønsket fysiske eller
digitale møter. Fysiske møter ble vedtatt og dermed legges forslag 2 til grunn og det ble
votert over datoer.

124
125

Vedtak:

126
127
128
129

•

Studentparlamentet vedtar møteplan for høstsemester 2020
o 15. september
o 13. oktober
o 11. november

130

Valg til Kontollkomitéen

131

Psak 26/20

132
133
134
135
136

Per nå er det kun en i KK og vi skal egentlig ha tre medlemmer. Derfor trenger vi to
representanter til. Valgkomiteen la frem sin innstilling. De innstilte Anna Rebekka
Rommetvedt Løvmo. Hun reflekterte godt i intervjuet og kunne vise til relevant erfaring. De
hadde ingen kandidater til plassen for studieåret 2020, men oppfordret eventuelle personer
til å stille.

137
138
139
140

Kandidaten fikk presentere seg selv og takket for innstillingen. Jeg stiller til KK for
2020/2021, jeg har lest vedtektene og er glad i parlamentet og ønsker at alt skal gå for seg så
godt som mulig. Med erfaring fra AU har hun fått tilbakemeldinger og vet hva hun kan bidra
med.

141

Det var en kandidat til en plass, hen ble valgt ved akklamasjon.

142
143

Det var ingen kandidater til plassen for studieåret 2020. Valgkomiteen ble oppfordret til å
finne en kandidat til et senere møte.

144
145

Vedtak:

146
147

-

SP supplerte inn Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo representant for studieåret
2020/2021 til KK
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148

Handlingsplan 2020/2021

149

Psak 27/20

150
151
152
153
154

AU skal jobbe etter en handlingsplan, siden det er SP som bestemmer hva AU skal jobbe
med. AU sitt forslag fulgte med sakspapirene. Det ble åpnet for oppklarende spørsmål. Er
det i orden at forslagene leveres inn på bokmål, til et nynorsk forslag. Det er helt i orden å
sende inn forslag på sin målform. Handlingsplanen ble diskutert kapittel for kapittel.

155

Forslagene ble fremmet skriftlig og muntlig.

156
157
158
159

Det er veldig mange punkter på handlingsplanen og mange av de er veldig generelle. Med så
mange punkter får AU fullmakt til å prioritere selv, ønsker vi en så åpen plan eller å stryke en
del. Punkt på linje 314 er kanskje litt overflødig når det uansett ligger under nestleder sin
stillingsinstruks, eller om det føles viktig at det står der?

160

Det ble gitt en fem minutters lesepause.

161
162

Det kom inn ønske om at AU skal ha fast kontortid på Kjeller. Dette kan dere gjerne sende
inn endringsforslag på, men AU har allerede bestemt at de skal være på Kjeller hver torsdag.

163

Forslagene ble votert over i kronologisk rekkefølge etter linjenummer.
Forslagsstiller

Sidetall

Åse Berg Dybvik

Linjenummer Type forslag

13

Vedtatt/Falt

314 Strykningsforslag (deletion) Vedtatt

Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst

Sørge for god
kommunikasjonsflyt
mellom leddene i
studentdemokratiet

Jeg føler dette er
overflødig og ligger i
oppgavene til nestleder.

164
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Mats Ugland

13

317

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

165
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Dagens system med å ha
et regneark med alle
forslagene er uoversiktlig,
rotete og mange stemmer

5

Ny tekst
Utforske bedre måter å vise
endringsforslag under
parlamentsmøter

uten å vite hva en
stemmer over

166
167
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Mats Ugland

13

317

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

168
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
for å sikre parlamentets
synlighet og oppfølging på
kjeller bør vi ha fysisk
tilstedeværelse på
campus

Ny tekst

AU skal minst en gang i uken
være tilstede på kontoret på
campus Kjeller

169
170
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

13

321

Vedtatt

Endringsforslag (change)

171
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
universitetets
kvalitetssikringssystem
ble nylig vedtatt på
universitetsstyrenivå, og
er et dokument vi i
parlamentet skal slite
med å få påvirkning på, da
det så nylig ble revidert.
Derimot kan vi vurdere
tiltak, nye dokumenter
eller avtaler på
insitusjonsnivå for å
bevare potensielle
medverkningsbehov som
a) Gje stønad i utviklinga er utelatt i det nye
av universitetets
kvalitetssikringssystemet.
kvalitetssikringssystem For eksempel er
og sikra studentane si
beskrivelsen av retten på
medverkingsreitt.
"klassens time"

6

Ny tekst

Vurdere forslag/tiltak for å
sikre studentenes
medvirkningsrett i
kvalitetssikringsdokumenter på
OsloMet

forsvunnet fra
tillitsvalgtes rettigheter i
det nye dokumentet.

172
Forslagsstiller
Eskil Uggen og
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

13

335

Vedtatt/Falt

Strykningsforslag (deletion) Vedtatt

173
Opprinnelig tekst
Endring/begrunnelse
b) Synleggjera
berekraftsmåla og
arbeida for at desse
implementerast og
synleggjerast ved
Kan anses som bevart i
universitet i større grad. påfølgende punkt c.

Ny tekst

174
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Eskil Uggen

14

347

Endringsforslag (change)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

175
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
Arbeida for at studentar i
større grad involverast i
forsking ved OsloMet og at de
ikke vert utnytta som billeg
arbeidskraft.

a) Arbeida for at
studentar i større grad
involverast i forsking
ved OsloMet.

176
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

14

353

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

177
Opprinnelig tekst
Arbeide for ei digital
kompetanseheving
blant fagleg tilsette

Endring/begrunnelse
Ønsker å presisere at den
digitale
kompetansehevingen skal
gjelde for digitale

7

Ny tekst
Arbeide for ei digital
kompetanseheving blant fagleg
tilsette ved bruk av digitale
verktøy i

virkemidler som blir
undervisningssamanheng, til
benyttet i
dømes Canvas og Zoom.
undervisningssammenheng.
Har lagt til Canvas og Zoom
som eksempler da disse blir
aktivt brukt av mange
undervisere.

178
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

14

354

Vedtatt/Falt

Strykningsforslag (deletion) Vedtatt

179
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Ny tekst
Med tilleggsforslaget mitt
for 3.2 a) ser jeg at dette
punktet samt 4.4 d)
dekker det digitale
aspektet av teksten.
Trivselsaspektet blir også
dekket av 4.2b)

Arbeida for at
universitetets
haldningar til og
bevisstheit om digitalt
læringsmiljø utviklast.

180
Forslagsstiller
Marie Knutsen
Bruntveit (AU)

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

14

361

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

181
Opprinnelig tekst

-

Endring/begrunnelse
Ny linje om å arrangere
eit seminar saman med
rektoratet der ein
diskuterer korleis
framtidas eksamen ser ut.
Dette kjem frå eit ønskje
frå rektor om å utvikle
tradisjonell skuleeksamen
til noko som er meir i tråd
med dagens perspektiv på
læring.

Ny tekst

f) Arrangere eit seminar om
eksamensform for studentar
og tilsette.

182
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

8

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

14

364

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt

183
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Skikkethsnemda og
rutinene for skikkethet er
lite tatt i bruk på
institusjonen. For
utdanningene der
skikkethetsvurdering er
sentral del av utdanning
behøves tiltak. Hvilke
tiltak er vanskelig å
foreslå nå, men som
parlament bør vi heve
problemstillingen og
legge fokus på
utfordringer ved
skikkethetsrutinene.

Ny tekst

Gjøre en evaluering av
rutinene for
skikkethetsvurderinger

184
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Julie Marlene Nybø

15

375

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

185
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
Tilstrekkelig og inkluderende
alarmsystemer

186
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

15

386

Vedtatt/Falt

Strykningsforslag (deletion) Vedtatt

187
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Dette virker som et
massivt prosjekt som jeg
Sikra at studentmassen ikke forstår hvordan SP
reflekterer det større
skal klare å gjennomføre
samfunnet universitetet på 1 år. Skal SP aktivt gå
er ein del av.
inn for å rekruttere etter

9

Ny tekst

ulike grupper i samfunnet
for at studentmassen skal
gjenspeile befolkningen?
Hvordan skal dette gjøres
i såfall? Skal SP påvirke
hvordan opptakene
foregår ved bruk av
kvoteringer?

188
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Eskil Uggen

15

392

Endringsforslag (change)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

189
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Masterstudenter har en
annen studiehverdag enn
studenter på
bachelornivå, og et unikt
behov for et læringsmiljø
hvor de møter andre
masterstudenter. Det er
også behov for
seminarrom, kollokvierom
(samarbeidsrom) og
kjøkkenområder. Men
ved å fokusere på
mastersalsplasser gir vi et
direkte fokus på
a) Følgja opp korleis
masterstudentene som
masterstudentar blir
OsloMet per dags dato
mottatt ved studiestart. ikke oppfyller.

Ny tekst

.. og om man har fylt behovet
for deres læringsmiljø gjennom
blant annet mastersalsplasser.

190
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Eskil Uggen

15

397

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

191
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Læringsmiljøutvalget
(LMU) har behov for en
kontinuerlig inkludering
av alle institusjonsnivå for

10

Ny tekst
Prioritere at
Læringsmiljøutvalget blir
inkludert, og tatt i bruk, i saker
som

å fylle sitt mandat.
Studentparlamentet har
gjennom AU og sine
representanter en unik
mulighet til å gi dette
utvalget den plassen de
behøver for at
læringsmiljø blir et like
prioritert omtråde som
utdanningsutvalget har
for utdanningskvalitet.

angår læringsmiljø.

192
193

Vedtak:

194
195
196
197

•
•

SP vedtar «Handlingsplanen 2020/2021» med de endringer som måtte forekomme på
møtet.
AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.

198

Studentenes krav til campus Romerike

199

Psak 29/20

200
201
202
203
204

AU innledet. I jobben fremover trenger AU en liste over hva vi ønsker oss i tiden fremover. Vi
har lite bestemmelser om hva det skal være så langt, men det gir et stort rom for hva et slikt
campus skal være. AU har sendt inn to forslag og foreslår at en av de velges. Debatten ble
inndelt i bolker.

205

Først ble bolkene «skal og bør» diskutert.

206
207
208
209
210
211
212
213
214

Det kom et ønske om å samkjøre skal og bør i en del. Ønske om god luftkvalitet og
temperatur var også ønskelig. Nok lesesalplasser og grupperom er viktig, for campus skal
være et sted hvor studenter kan møtes, lese og diskutere. Det ble minnet om US sitt vedtak.
Jeg har selv fått mye ut av å delta i studentparlamentet og foreninger, derfor burde det
tilrettelegges for studentorganisasjoner og studentfrivillighet på et campus. Salg av relevant
pensum på campus er også viktig. Tett samarbeid med kommunene for rimelige
kollektivreiser. Skal tilby kantinetjenester fra samskipnaden. Mulighet for redaksjonell
fullmakt til AU ble også fremmet. Vi må tenke på en post corona verden når vi diskuterer
dette.

215

Flytting av studenter ble så diskutert.

216

Tilbudene som i dag er på Kjeller må bestå så lenge vi er der.

217

Så diskuterte de begrunnelsene.

218
219

Mastersalleseplasser og undervisningsrom skal legges til også begrunnelse for tidligere
endringsforslag.

11

220
221

Det er også viktig at campus er tilrettelagt for internasjonale studenter også med
tanke på språk.

222
223
224

Hva er tanken bak forslaget til AU om campus innenfor sone 1. Dette er en sak mot ruter og
at de skal inkludere alle campus innenfor sone 1, ikke at campus skal flyttes innenfor sone 1.
Dette jobbes med for campus Kjeller i dag.

225
226
227
228
229
230

Egne lokaler for tillitsvalgte burde det være på begge campus, så om det blir det på nytt
campus burde det også tilrettelegges for det i Pilestredet. Det finnes noen få i Pilestredet i
dag, for eksempel for TKD og det er veldig positivt for de som har tilbudet. Per dags dato har
alle SR og SFR mulighet til å få foreningskontor, noe TKD og SAM benytter seg av i P35.
OsloMet jobber for at studenthuset skal bli studentenes møteplass og det er der man ser for
seg at slike lokaler eksisterer i Pilestredet.

231
232
233
234

Hva slags treningsfasiliterer tenker dere at det skal lages? I dag har vi et tilbud på begge
campus, selv om de er av ulik kvalitet. I Oslo har vi også Athletica i nærheten. Likhet for alle
er viktig. Om det skal etableres et treningsrom på campus Romerike burde være bedre enn
det som er i Pilestredet i dag.

235

Alle forslagene ble fremmet muntlig og votert over.

236

Streken ble hevet under voteringen for å sende inn et ekstra forslag.

237
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

17

436

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

238
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Å ha et lokale tiltenkt
studentparlamentet vil gi
studentene ved campuset
en legitimitiet for å bidra
til universitetets utvikling.
Det vil også gi følelsen av
å være et fullverdig
campus prioritert på lik
linje som campus
Pilestredet.

Ny tekst

Campus Romerike skal ha et
kontorlokale tiltenkt
studentparlamentet

239
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Ivo Aigars

17

437

Tilleggsforslag (addition)

240

12

Vedtatt/Falt
Vedtatt

Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Forslaget må vurderes
sammen med mitt andre
forslag.

Ny tekst
Ha egne arealer dedikert til
studentorganisasjoner og
student-frivillighet

241
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

17

437/438 Endringsforslag (change)

Vedtatt

242
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Disse partnerne er veldig
ulike og bør skilles for å
klargjøre intensjon.
Kollektivreiser til og fra
campus er en essensiell
del av campusstrategien
og bør stå eksplisitt i
kulepunktet. Dette
forslaget bør ses i
4. Ha tett samarbeid
sammenheng med
med
tillegsforslag om å legge
studentsamskipnaden, til studentsamskipnaden
vertskommunen og Oslo og kantinetjenester i et
kommune.
nytt kulepunkt.

Ny tekst

Ha tatt samarbeid med
vertskommuner og Oslo
kommune for å tilby rimelige
kollektivreiser

243
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller & Eskil
Uggen

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

17

438

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

244
Opprinnelig tekst

Ha tilstrekkelig dekning
av lesesalsplasser og
grupperom

Endring/begrunnelse
Legge til at Campus
Romerike skal ha dekning
av mastersaler og
undervisningsrom da
dette er optimalt for
studentenes arbeid i
hverdagen

245
13

Ny tekst

Ha tilstrekkelig dekning av
lesesalsplasser,
mastersalsleseplasser,
undervisningsrom og
grupperom

Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Silje Marie Lundquist

17

440

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

246
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
Tilby salg av relevante
pensumbøker

247
Forslagsstiller

Sidetall

Eskil Uggen

17

Linjenummer Type forslag
438 eller
441
Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

248
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Ny tekst
Samarbeidet med
studentsamskipnaden er
essensiell, og har vært en
delvis manglende faktor
på campus Kjeller.
Kantinetjenesten derimot
har vært en sentral del av
campus Kjeller, og skal ha
samme funksjon på
Skal tilby kantinetjenester fra
campus Romerike.
studentsamskipnaden.

249
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Mats Ugland

17

441

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

250
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Ny tekst
Dagens campus Kjeller har
store problemer med
kalde/varme klasserom og
dårlig luft. Dette må bli
Ha god luftkvalitet og
bedre
tilstrekkelig ventilasjon

251

14

Forslagsstiller
Yvonne Bergly
Andersen

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

17

441

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

252
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
Undervisningsrom skal ha
mulighet til å være hybridrom

253
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

17

444

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

254
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Fysiske kontor- og
møtelokaler gir de
tillitsvalgte muligheten til
å enklere organisere sin
drift og være tilgjengelige
for studenter. Det setter
også tillitsvalgtsarbeid
som en prioritert
funksjon, hvor studentene
fysisk påminnes at de har
muligheten til å påvirke
sin studiehverdag.

Ny tekst

Ha kontor- eller møtelokaler
tiltenkt for tillitsvalgte på
fakultets- og instituttnivå

255
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Elsa Skaret (AU)

17

448

Strykningsforslag (deletion) Falt

256
Opprinnelig tekst

være et
nullutslippscampus

Vedtatt/Falt

Endring/begrunnelse
Dette punktet mangler
begrunnelse og er derfor
overflødig i listen.
endringsforslaget må
vurderes opp mot mitt
andre forslag.

15

Ny tekst

257
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Åse Berg Dybvik

17

448

Vedtatt

Endringsforslag (change)

258
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Jeg mener at punktet
burde flyttes opp til linje
441. Og dermed bli et
punkt de skal jobbe med
istedenfor bør.

Være et
nullutslippscampus

Ny tekst

Være et nullutslippscampus

259
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Mats Ugland

17

458

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

260
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
ettersom flere
studenttilbud allerede har
fosvunnet må vi ikke
miste de få som er igjen

Ny tekst
kantine, pensumbokhandel og
bibliotek tilbudet skal
oppretsholdes frem til flytting
forekommer

261
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Ivo Aigars

18

477

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

262
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
Campuset skal ha egne arealer
dedikert til
studentorganisasjoner og
student-frivillighet

Må sees i sammenheng
med mitt første forslag

16

Studentorganisasjoner (f.eks
studentforeninger) er viktige
aktører i et godt studentmiljø.
Disse bidrar til økt sosialisering,
inklusjon og interesseutvikling

som drives av studentfrivillighet og engasjement.
OsloMet skal legge til rette for
dette på Campus Romerike på
lik linje som på Campus
Pilestredet.

263
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Eskil Uggen

17

494

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

264
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Dette forslaget bør ses i
sammenheng med
forslaget om å splitte
kulepunkt 4 for å
tydeliggjøre
kollektivreiser
(kommunesamarbeid)
med
studentsamskipnaden
(kantine m.m).

Ny tekst
Studentsamskipnadens
velferdstjenester bør tilbys på
Campus Romerike, og en
sentral tjeneste fra SiO er
kantinetjenester som gir
studentene muligheten til å
fylle rimelige ernæringsbehov
på en bærekraftig måte. Å ha
kantinetjenestene spesifikt fra
studentsamskipnaden bevarer
også studentenes mulighet til å
ha innflytelse på denne
tjenesten via representater fra
parlamentet i velferdstinget i
Oslo og Akershus.

265
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

18

495

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

266
Opprinnelig tekst

Campuset skal ha
tilstrekkelig dekning av
lesesalsplasser og
grupperom

Endring/begrunnelse
Legge til at Campus
Romerike skal ha dekning
av mastersaler og
undervisningsrom da
dette er optimalt for
studentenes arbeid i
hverdagen. Må sees i
sammenheng med mitt

17

Ny tekst

Campuset skal ha tilstrekkelig
dekning av lesesalsplasser,
mastersalsleseplasser,
undervisningsrom og
grupperom.

andre forslag om endring
av linje 438.

267
Forslagsstiller
Thomas Finnøy
Trouiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

18

502

Vedtatt

Tilleggsforslag (addition)

268
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Bygge videre på teksten
som står der. En
forklaring på universell
utforming kan være lurt å
ha med når det ligger
under "Definisjoner,
forklaringer og
utdypninger til
campuslista"

Alle OsloMets arealer
skal være universelt
utformet.

Ny tekst
Et bygg er universelt utformet
når hovedløsningen når alle
gjennom en og samme løsning.
Bygget er dermed utformet på
en likeverdig måte som tar
hensyn til variasjonene av
funksjonsevner blant
innbyggerne.

269
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Vedtatt/Falt

Åse Berg Dybvik

19

513

Trukket

Tilleggsforslag (addition)

270
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Fordi det mangler
begrunnelse sender jeg
inn et forslag til hvordan
den kan lyde.

Ny tekst
På grunn av den pågående
klimakrisa, skal også Oslomet
campus romerike kutte i
utslipp. Det må være et krav til
bygget i romerike at det er
nullutslipp, slik at også
Oslomet er med på å redde
klimaet.

271
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Elsa Skaret (AU)

15

535

Tilleggsforslag (addition)

272
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst

18

Vedtatt/Falt
Vedtatt

begrunnelsen for kravet
om nullutslippscampus
falt ut av sakspapirerne,
og vi mener det er
hensiktsmessig at også
dette punktet er
begrunnet om det skal
beholdes i dokumentet

Studentparlamentet ønsker at
campus Romerike skal være et
nullcampus med klimatiltak
som et samarbeid mellom
studenter og ansatte.
Eksempler på slike tiltak kan
være grønnsakshage,
kompostering og
kildesorteringsmuligheter
gjennomgående i hele
campuset. OsloMet har i sin
strategi 2024 satt et hovedmål
om å videreutvikle
bygningsmassen i samarbeid
med utleier i en miljøvennlig
retning og å prioritere
infrastrukturløsninger som
reduserer det økologiske
fotavtrykket. Satsning på et
nullutslippscampus vil svare på
denne målsettingen på en god
måte.

273
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Ferdinand Tørum

19

553

Endringsforslag (change)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

274
Opprinnelig tekst
Endring/begrunnelse
. Det skal ikke bli mindre
tilgang på spesialrom
enn nå
Ikke realistisk

Ny tekst
Det skal tilstrebes samme eller
bedre tilgang til spesialrom

275
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Kai Sikveland

16

16

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

276
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse

Ny tekst
SP gir AU muligheten for
redaksjonell fullmakt.

277
19

Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Leah Carys Wilce

17

448

Vedtatt/Falt

Endringsforslag (change)

278
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Dette må tas i betraktning
for at ikkje alle studier
(som eksempelvis
Produktdesign) kan levere
nullutslipp. Herav store
keramikkovner, høyt
strømforbruk og farlig
avfall.

Være et
nullutslippscampus

Ny tekst

Vere et nullutslippscampus,
med unntak for studier som
ikkje kan oppretthalde
nullutslipp - herav prøve å få så
lavt utslipp som mogleg.

279
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Sigrid Fu Skjelbostad

17

449

Vedtatt/Falt

Endringsforslag (change)

280
Opprinnelig tekst

Endring/begrunnelse
Flytte dette punktet opp
til 441 sammen med
endringsforslag nummer
15.

Levere årlig
bærekraftrapport

Ny tekst
Være et nullutslippscampus og
levere en årlig
bærekraftsrapport basert på
dette.

281
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Marie Bruntveit AU

16

421

Tilleggsforslag (addition)

Vedtatt/Falt
Vedtatt

282
Opprinnelig tekst

-

Endring/begrunnelse
AU kan få fullmakt til å
skrive begrunningar på
nye punkt der det ikkje
finst ein

Ny tekst
AU kan få fullmakt til å skrive
begrunningar på nye punkt der
det ikkje finst ein

283
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

20

Vedtatt/Falt

Silje Marie Lundquist

17

449

Endringsforslag (change)

284
Opprinnelig tekst
Levere årlig
bærekraftsrapport

Endring/begrunnelse

Ny tekst

Flytte til Skal fra Bør

Lever årlig bærekraftsrapport

285
Forslagsstiller

Sidetall

Linjenummer Type forslag

Eskil Uggen

17

450

Endringsforslag (change)

Vedtatt/Falt
Trukket

286
Opprinnelig tekst
levere en årlig
bærekraftsrapport
basert på dette.

Endring/begrunnelse

Ny tekst

Flytte kulepunkt 14 til skal levere en årlig
fra bør
bærekraftsrapport

287
288

Vedtak:

289
290

-

SP godkjenner studentenes krav til campus Romerike
AU fikk redaksjonell fullmakt

291

Bærekraftig komitè rapport

292

Psak 29/20

293
294
295

Rapport fra bærekraftig komite ble lagt frem. På neste møte vil AU foreslå et nytt mandat og
ny komite, så det kan alle tenke på til neste gang om de vil delta på.

296
297

På punkt 636, hva er tenkt der? Det handler om å inkorperere bærekraft som en større del
av alle emner på campus. Dette er et mål som er lagt inn i OsloMet sin handlingsplan.

298
299

Linke 198, 2.1, kan det være innendørs også? Ja, absolutt, spesielt med tanke på at det
kommer vinter.

300
301
302
303
304
305

Det har gått med mye arbeid til denne rapporten, i komiteen satt Amalie, Sunniva og Ola
som ble valgt i fjor. I løpet av året utarbeidet de en rapport og hvordan OsloMet ligger ann i
forhold til å bli 0-utslipp. De ønsker også at komiteen videreføres og håper mange stiller til
komiteen på neste møte. I 0-utslippsrapporten står det litt om tilstanden i UH-sektoren og
på OsloMet. Det har ikke skjedd så mye enda, men skjer mer etter komiteen ble opprettet.
Dette er en komite man kan få mye gjennomslag i.
21

306

Vedtak:

307

-

SP godkjenner rapport fra Bærekraftig komité

308
309
310

Sammensetning av Studentparlamentet OsloMet for
2021

311
312
313
314
315
316
317

Psak 30/20
Det vil blir 27 faste representanter i Studentparlamentet neste kalenderår. Under ser dere
fordelingen mellom fakultetene og tallene som ligger til grunn for beregningen.

Faste
Vara
representanter representanter
Fakultet for helsevitenskap (HV)

8

8

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
(LUI)

7

7

Fakultet for samfunnsfag (SAM)

6

6

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

6

6

318
319

Vedtak:

320

-

321

Studentparlamentet tar saken til orientering.

Eventuelt og møtekritikk

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Hammeren ble veldig lite brukt. Burde ha flere skjøteledninger. Veldig bra smitteverntiltak
med avstand, spriting og bra at vi kan fortsette med fysiske møter eventuelt. Nye ordstyrere
for oss, dere ga en veldig god tone for debatt og kultur. Takk for møtet, utrolig morsomt å
være tilbake. Veldig hyggelig å være tilbake, selv om det er rart å sitte her. Gjerne litt mer
debatt neste gang og litt mer replikker. Tusen takk for meg, veldig hyggelig. Bra gjeng,
diskuter litt mer gjerne, ingen brøt taletiden sin. Tusen takk for meg, kommer gjerne igjen.
Veldig hyggelig og veldig stoket over at vi har det fysisk. Håper dere har følt dere trygt
ivaretatt. Godt møte, hyggelig å se dere og høre at dere snakker. Jeg kunne vært bedre på
xcel, skal prøve å være bedre på det neste gang. Anbefales alltid å sende inn forslag i
forveien for å arrangere de og sette opp voteringsorden. Veldig hyggelig å se alle igjen, rydd
bordet når dere går. Veldig hyggelig å se dere igjen, vi var litt nervøse. Vi kan dessverre ikke
ta ansvar for møtepils av hensyn til smitte. Takk for møtet, takk for oss og takk til
ordstyrerne.
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