
 

 

Velkommen til 

Parlamentsmøte 1 2021 
 

  

Dag og dato:  tirsdag, 2. februar 2021 
Tidspunkt:  17:00 – 22:00 
Rom:   Join Zoom Meeting  
https://zoom.us/j/95887722588?pwd=Q0R1cDdJYWFqaGgxSWMveEdZRzloUT09  

Meeting ID: 958 8772 2588  
Passcode: PtZ9k5  

 

Det er viktig at alle gir beskjed om de kommer eller ikke, så vi får kalt inn varaer. 
Meld deg på her: :D Påmelding, P1 SP OsloMet (Attendance P1) - Nettskjema  

Send gjerne inn forslag på forhånd her:  

Forslagsark P1 - Nettskjema  

Innkomne forslag kan leses her:  

Publiserte svar for «Forslagsark P1» - Nettskjema  

https://zoom.us/j/95887722588?pwd=Q0R1cDdJYWFqaGgxSWMveEdZRzloUT09
https://nettskjema.no/a/181040
https://nettskjema.no/a/181099#/page/1
https://nettskjema.no/published/181099.html?embed=1
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Innkalling til: 1 

Parlamentsmøte 1/2021 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 
Tidsplanen er veiledende. Om noen av valgene går fort vil vi fortsette på tidsplanen selv om 10 

vi ligger før tiden. Om du skal stille til valg og kommer senere, gi beskjed til noen i AU eller 11 

konsulentene.  12 

Tid: Saksnummer: Sak: Sakstype: 

16:45 - 17:00   Logg på og sørg for at utstyret ditt virker   

17:00 - 17:30 

Psak 00/21 
a,b,c,d,e og f 

Konstituering, forretningsorden, 
orienteringer og ettergodkjenninger Konstituering 

17:30 - 18:00 Psak 01/21 Resolusjon om studentøkonomi  Vedtak 

18:00 - 18:30 Psak 02/21 Høringssvar om Internasjonalisering  Vedtak 

18:30 - 18:40   Pause   

18:40 - 18:45 Psak 03/21 Møteplan våren 2021 Vedtak 

18:45 - 19:20 Psak 04/21 
Valg av delegater til Landsmøte til Norsk 
studentorganisasjon Valg 

19:20 - 19:50   Pause, husk å spise   

19:50 - 20:30 Psak 05/21 Kvalitet i undervisning, diskusjon  Diskusjon 

20:30 - 21:15 Psak 06/21 Revidere handlingsplan  Vedtak 

  13 

Saksbehandler: Jannicke Døvre 
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Saksbehandler: Jannicke Døvre 

Til: Studentparlamentet (SP) 14 
Fra: Organisasjonskonsulent (OK)  15 

Konstituering 16 

PSak 00/21 a, b, c, d og e, f 17 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  18 

Forslag til vedtak: 19 

• Marius Toresen og Vilde Henningsgård velges til ordstyrere  20 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 21 

• Kontrollkomiteen velges til tellekorps 22 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 23 

Forslag til vedtak: 24 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 25 

c) Forslag til forretningsorden 2021 26 

Se eget saksdokument på neste side. 27 

Forslag til vedtak: 28 

• Forretningsorden vedtas 29 

d) 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 

e) Orienteringssaker 34 

Orienteringer fra: 35 

AU, KK, Universitetsstyret, LMU, Rektoratet, VT, SP sine egne komiteer, SFR og 36 
studentråd 37 

 38 

       Forslag til vedtak: 39 

• Sakene tas til orientering. 40 

f) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 41 

 42 

Forslag til vedtak: 43 
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• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 44 
godkjennes.  45 
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Til Studentparlamentet (SP) 46 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 47 

Forslag til forretningsorden for 2021 48 

PSAK 00/21 49 
 50 
English summary:   51 
SPs statutes states that SP, at the first Parliament meeting in the spring semester, have 52 
to adopt Rules of Procedure for the following year. AU suggest we continue using the same 53 
as in 2020, but with two minor changes. These changes reflect how it has been done 54 
up until now.  55 
  56 
Bakgrunn  57 
Hvert år får et nytt studentparlament mulighet til å vedta sine egne regler for gjennomføring 58 
av studentparlamentets møter i deres periode. Denne bestemmelsen er regulert i 59 
vedtektenes §2.1.7 hvor det står det følgende: «Vedta forretningsorden første 60 
ordinære studentparlamentsmøte i vårsemesteret.»   61 
  62 
Vurdering:   63 
Arbeidsutvalget mener forretningsorden fra 2020 er dekkende for studentparlamentet, men 64 
har endret på følgende:  65 

• Linje 101: Legge til digitale skjema. «Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til 66 
ordstyrerbordet eller i digitalt skjema med forslagsstillers navn før strek er satt.»   67 
• Linje 102: Legge til at forslag må fremmes fra talerstol. «alle forslag må fremmes fra 68 
talerstol før strek er satt»  69 

  70 
Forslag til vedtak  71 

• Studentparlamentet vedtar forretningsorden for 2021  72 
• Studentparlamentet gir AU fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.  73 

  74 
Vedlegg:  75 
Forslag til forretningsorden for studentparlamentet ved OsloMet - storbyuniversitetet  76 
 77 
  78 
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Forretningsorden for Studentparlamentet ved  79 

OsloMet - storbyuniversitetet 2020 Vedtatt på parlamentsmøte 28.01.2020 80 

 81 

§1 Innledning/formål  82 

Forretningsorden er Studentparlamentets regler for gjennomføring av møter i det øverste 83 
organet, Parlamentet, og vedtas på første møte i vårsemesteret. Den er underlagt 84 
Studentparlamentets vedtekter. 85 

§2 Studentparlamentets møter 86 

§2-1 Møteplan og – hyppighet 87 

Arbeidsutvalget (AU) fastsetter første møtet i semesteret. Studentparlamentet vedtar så 88 
resten av møtedatoene for semesteret.  89 

Studentparlamentet skal minimum avholde 6 ordinære møter samt et valgmøte per studieår 90 
jfr. vedtektenes § 2.3.2.  91 

§2-2 Rett og frist til å melde saker 92 

Alle studenter ved OsloMet – storbyuniversitetet har rett til å få saker opp på dagsorden. 93 

Saker må være meldt senest 15 virkedager før møtet. 94 
Sakspapirer må være innlevert AU senest klokken 09:30, 15 dager før møtet skal avholdes. 95 
Samme frister gjelder for innmelding av resolusjoner.  96 

AU innstiller på saker 14 virkedager før Studentparlamentsmøtet. Det er opp til AU og 97 
vedtektene å vurdere hvilke saker som innstilles på til møtet. 98 

§2-3 Faste saker 99 

Sak 00/12: 100 

a) Valg av ordstyrer referent og tellekorps 101 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 102 

c) Godkjenning av referat fra sist møte 103 

d) Orienteringer 104 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 105 

Møtet er konstituert når disse sakene er godkjent og minst halvparten av representantene er 106 
tilstede.  107 

Studentparlamentet må til enhver tid rette seg etter ordstyrer. Dersom Parlamentet mener 108 
ordstyrer ikke gjennomfører arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte kan man når som helst 109 
i møte fremme forslag om annen møteleder.  110 

§2-4 Lukket møte 111 

Med utgangspunkt i Kommunelovens §31 skal et møte lukkes dersom: 112 
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• Det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 113 

• Det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. 114 

Med utgangspunkt i Kommunelovens §31 kan et møte lukkes dersom: 115 

• Hensynet til personvern krever det. 116 

• Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme frem 117 

opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn dersom de hadde 118 

stått i et dokument.   119 

Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta å lukke et møte eller en sak. Debatten om 120 
hvorvidt et møte skal lukkes eller ikke skal holdes i lukket møte mens avstemmingen skal 121 
skje i åpent møte.  122 

Det er kun personer med oppmøteplikt, ordstyrer og referent som skal være tilstede under 123 
lukket møte. Saken eller møtet føres i egen protokoll som er unntatt offentligheten.  124 

§2-5 Protokolltilførsel 125 

Protokolltilførsel kan forlanges av representantene, Studentparlamentets egne komiteer og 126 
utvalg eller AU. Dersom noen er uenig eller misfornøyd med noe som er vedtatt eller måten 127 
man gikk frem på i en sak kan man fremme en protokolltilførsel. Det er en kommentar som 128 
vil bli lagt til i møtets protokoll.  129 

Protokolltilførselen må leveres skriftlig til ordstyrerbordet innen møtets slutt. Den skal 130 
bekjentgjøres fra ordstyrerbordet straks. De som er enig i kommentaren kan signere den.  131 

§3 Oppmøte (møterett og-plikt, tale-, forslags- og stemmerett) 132 

Studentparlamentsmøtene er åpne for alle.  133 

§3-1 Oppmøteplikt med tale-, forslags- og stemmerett 134 

Studentparlamentsrepresentantene har møteplikt under parlamentsmøtene. Faste 135 
representanter pliktes til å gi beskjed dersom de ikke kan møte på møtet slik at 136 
vararepresentant kan bli innkalt med stemmerett.  137 

Parlamentsrepresentanter som ønsker å forlate møtet før møtets slutt må søke Parlamentet 138 
om permisjon. Skriftlig søknad leveres til ordstyrerbordet. Søknaden må med 2/3 flertall 139 
innvilges av Parlamentet før representanten kan forlate møtelokalet.  140 

§3-2 Observatører med tale- og forslagsrett 141 

Alle studenter ved OsloMet har tale- og forslagsrett under parlamentsmøtene. AU, 142 
komiteene, konsulenter og ordstyrer har tale- og forslagsrett. 143 

Rektoratet og representanter fra Velferdstinget har talerett under konstitueringen. 144 

§3-3 Observatører uten tale- og forslagsrett 145 
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Studentparlamentet kan ved 2/3 flertall gi personer tale- og forslagsrett under hele møtet 146 
eller en enkeltsak.  147 

§4 Debatten 148 

§4-1 Taletid 149 

Innleder til saken får fem minutter taletid, før det åpnes for spørsmål.  150 

Taletiden for et innlegg er tre minutter. Det gis adgang til to replikker etter hvert innlegg, 151 
med påfølgende svarreplikk. Taletiden på replikker er ett minutt.  152 

Til dagsorden bryter saksdebatten. Påbegynte replikkvekslinger gjøres ferdig før forslaget 153 
fremmes. Det gis ett minutt. Det åpnes ikke for replikker her.  154 

Ordstyrer kan etter godkjenning fra Studentparlamentet utvide eller begrense taletiden samt 155 
redusere antall replikker med 2/3 flertall 156 

Ved valg til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret gis det adgang til en valgtale i inntil 3 157 
minutter. Ved alle andre valg gis det adgang til en valgtale i inntil 2 minutter. Det gis ikke 158 
adgang til støttetaler. Studentparlamentet kan ved alminnelig flertall fastsette en annen 159 
taletid ved valgtale innenfor rammene gitt ved denne bestemmelsen. 160 

§4-2 Talerliste 161 

Ordstyrer og andre med forslagsrett kan fremme forslag om når strek skal settes. Dette skal 162 
opplyses om i god tid før strek settes. Når det blir forslått skal ordstyrer referere talerlisten. 163 
Deretter voteres det. Det skal formidles at det er mulig å tegne seg under neste talers 164 
innlegg før talerlisten stenges i saken. Ordstyrer skal samtidig gi representanter med forslag 165 
til vedtak anledning til å presentere disse i plenum.  166 

Strek kan oppheves med 2/3 flertall 167 

Følgende prioriteres når strek settes og ordstyrer gis adgang til å redigere, det vil si å flytte 168 
og/eller fjerne talere fra talerlisten: 169 

1. Representanter med stemmerett som ikke tidligere har tatt ordet i saken 170 

2. Representanter med stemmerett som tidligere har tatt ordet i saken 171 

3. AU 172 

4. Andre 173 

§5 Votering 174 

Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen. 175 
Delt votering brukes ofte dersom et vedtak er sammensatt og man ønsket å behandle det i 176 
flere deler. Forslag om dette må fremmes før voteringssekvensen begynner. Det brukes «til 177 
dagsorden»-tegnet for å fremme forslag om dette. 178 

Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet eller i digitalt skjema med 179 
forslagsstillers navn før strek er satt. Alle forslag må fremmes fra talerstol før strek er satt. 180 

Votering skjer ordinært ved å heve delegatskiltet.  181 
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§5-1 Prøvevotering 182 

Alle representanter kan foreslå prøvevotering under en debatt.  183 

Dersom prøvevotering foreslås skal det først voteres over hvorvidt Parlamentet ønsker det. 184 
Det kreves alminnelig flertall for å gjennomføre en prøvevotering.  185 

Resultatet av prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken.  186 

§5-2 Skriftlig votering 187 

Skriftlig votering skal foretas dersom minst én av delegatene ønsker det.  188 

Ved personvalg skal det avholdes skriftlig avstemming dersom det er mer enn én kandidat.  189 

Opptelling foretas av det valgte tellekorpset.  190 

Stemmetallsfordelingen oppgis ikke, men kandidatene som stilte til valg kan få innsikt i dette 191 
ved forespørsel.  192 

§5-3 Akklamasjon 193 

Dersom det ikke finnes motforslag eller -kandidater og ingen krever skriftlig votering kan 194 
forslag og personer velges ved akklamasjon.  195 

§5-4 Vedtak 196 

Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.  197 

Dersom det foreligger flere forslag til vedtak settes alle innkomne forslag opp mot AUs 198 
innstilling. Eneste unntaket er ved behandling av vedtekter, hvor gjeldende vedtekter legges 199 
til grunn.  200 

Det mest ytterliggående forslaget voteres over først. Vedtas dette faller de resterende 201 
forslagene. Ordstyrer foreslår deretter voteringsrekkefølgen.  202 

Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet er AUs innstilling 203 
gjeldende.  204 

§6 Sluttbestemmelse 205 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden, skal Studentparlamentet avgjøre det 206 
med alminnelig flertall.  207 

Forretningsorden kan ikke stride mot vedtektene. I så tilfelle skal endring av 208 
forretningsorden slik at den samsvarer med vedtektene og valgreglementet ansees som 209 
redaksjonelle endringer.  210 

§6-1 Fravikelse 211 

Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta fravikelse av forretningsordenen under 212 
møtets gang. 213 
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§7 Ikrafttredelse  214 

Denne forretningsorden trer i kraft 2. februar 2021 og opphever alle tidligere 215 
forretningsordener for Studentparlamentet. 216 

  217 
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Til Studentparlamentet (SP) 218 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 219 

 220 

Orientering fra Arbeidsutvalget 221 

 222 
Felles: 223 

Tida sidan sist møte har vore prega av eksamen, krisepakke og ein del ferie. Arbeidsutvalet 224 
har arbeida med enkelthenvendingar frå studentar som er misnøgde med nedstengt 225 
campus, eksamen og praksis. Vidare har det gått mykje tid med på å planlegge 226 
vinterseminaret som vart avhalde digitalt laurdag 16. januar, her med fokus på kvalitet i 227 
undervisning og debattskolering.  228 

Parlament hadde planleggingsdag i desember, der ein tentativ plan for det kommande 229 
semesteret vart lagt. Det er planlagt fleire aktivitetar dette semesteret, blant anna knytte til 230 
kvinnedagen, landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) og Studentparlamentets eige 231 
10-årsjubileum. 232 

AU har hatt regelmessige møter med rektoratet og utdanningsdirektør den siste tida, der ein 233 
har hatt fokus på campusutvikling, covid-19 og eksamen.  234 

 235 

Leiar: 236 

Sidan sist møte har leiar vore i møte med Schibsted Student, der det vart diskutert høve for å 237 
utvide tilgangspakka som studentane har tilgang på. I dette møtet kom det fram at eit fåtal 238 
av studentar bruker tilgangen dei har i dag (IP-tilknytte) for å lese nyhende, og at å løfte fram 239 
tilgangen OsloMet-studentar har på eduVPN kan bidra til å få betra lesartal. 240 

I november var leiar i møte med Studenthovudstaden, der krisepakke var eit sentralt tema. 241 
Permitterte studentar fekk tilgang på eit ekstra lån for å dekke tapt inntekt på vårsemesteret 242 
2020, då gruppa ikkje har høve til å få dagpengar slik det står i dag. Denne saka og meir 243 
generell studenttrivsel er dei sentrale tema for Norsk Studentorganisasjon (NSO) i perioden 244 
haust 2020- vår 2021. Leiar var òg i møte med dei andre studentleiarane i landet og NSO-AU 245 
om dette før og etter nyttår. Det arbeidast frå alle sider med å få ny krisepakke klar så raskt 246 
som mogeleg.  247 

Leiar og FagPol var i samband med denne saka i møte med JusBuss, ein ideell organisasjon 248 
som hjelper studentar med juridisk rådgjevnad. I møtet snakka ein spesielt om 249 
dagpengeordninga og korleis ein kunne arbeide for å, på sikt, få studentar inn i den. Slik det 250 
står i dag kan ein ikkje få dagpengar frå NAV dersom ein òg mottek studiestønad frå 251 
Lånekassa. Dette er ein viktig sak for studentrørsla, men er noko ein heller ser på som eit 252 
langsiktig mål.  253 
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I desember skulle leiar delta i nettmøte på Instagram saman med prorektor Nina Waaler, 254 
studentprest Siri Magnussen ++, men grunna tekniske problem, vart dette avbrott. Vidare i 255 
desember skreiv leiar kronikk om campusutvikling i Universitas, der ein bad om eit konkret 256 
svar på kva ein fullskapleg campus er, eit slikt svar kom ikkje.  257 

I januar har leiar brukt mykje tid på å førebu til vinterseminar og P1. I tillegg har kamerabruk 258 
i undervisning vorten ein større sak, der leiar fekk uttale seg til VG.  259 

Leiar har delteke i Rektors leiarmøte (RLM) kvar veke, der signaturemner, Campus Romerike, 260 
Internasjonalisering og Covid-19 har vore sentrale tema.  261 

 262 

Nestleder: 263 

Siden P7 har det blitt avholdt to møter i lederforum (nestleder + studentenes fakultetsråd). 264 
På møtene har blant annet eksamen i vårsemesteret blitt diskutert. Gitt dagens 265 
smittesituasjon ønsker lederforum at alle eksamener skal være hjemmeeksamen denne 266 
våren. Det ble bestemt at man skulle avvente fakultetenes beslutning om eksamen og heller 267 
diskutere sakene nærmere på lederforum den 28. januar. Det er også besluttet at 268 
Studentenes fakultetsråd (SFR) og nestleder skal avholde en digital opplæringskveld for 269 
studentrådstyrene.   270 

Nestleder har sammen med organisasjonskonsulenten og studentlivskoordinator startet 271 
prosessen med et nytt registreringssystem for tillitsvalgte. I første omgang er det blitt laget 272 
en prioriteringsliste over hva et slikt system må, bør og kan inneholde. Listen er nå sendt 273 
videre til OsloMet og man avventer svaret fra dem.   274 

Nestleder har lagt ned en del arbeidstid i høringen fra Kunnskapsdepartementet. Dette 275 
inkluderer å sette seg inn i tidligere endringer av forskrift om utdanningsstøtte med 276 
begrunnelser. Arbeidet har resultert i et forslag til en høringsuttalelse, som SP skal debattere 277 
på P1 og får muligheten til å vedta, eventuelt avslå.  278 

I forbindelse med at nettsiden ble flyttet fra blogg.hioa.no/studentparlamentet til 279 
uni.oslomet.no/studentparlamentet, har nestleder brukt tid på å oppdatere nettsidene. Mye 280 
av arbeidet med oppdatering har vært å endre lenker som viser til det gamle domenet, samt 281 
å fjerne sider som ikke lenger har en funksjon.   282 

I arbeidet med å følge opp studentdemokratiet, har nestleder deltatt på møter i SFR 283 
lærerutdanning og internasjonale studier (SFR-LUI), SFR teknologi, kunst og design (SFR-TKD) 284 
og SFR helsevitenskap (SFR-HV). Nestleder har sammen med FagPol og SFR-LUI bistått 285 
studentrådet ved barnehagelærerutdanning (SR-BLU) i en sak om praksis. I løpet av uke 3 vil 286 
Nestleder ha gjennomført halvtårssamtaler med alle SFRene. Etter SP-valget har nestleder 287 
drevet med oppfølging av nye og gamle parlamentsmedlemmer, med informasjon om 288 
sosiale plattformer, møter og vinterseminar.   289 

Nestleder har samarbeidet med utdanningsseksjonen og organisasjonskonsulenten, for å 290 
presisere hvem som har ansvaret for valg av klassetillitsvalgte. Dette har resultert i et 291 
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rundskriv, som skal sendes ut til instituttene og en mindre oppdatering av SP sine avtaler 292 
med OsloMet.    293 

Nestleder benyttet sammen med FagPol en halv arbeidsdag før jul til pakking og utdeling av 294 
julegaver til Studentparlamentet 2020 og de andre ansatte på Studenttorget.   295 

 296 

Læringsmiljøansvarlig:  297 
 298 
LMA har siden forrige parlamentsmøte arbeidet mye med planlegging og representasjon inn 299 
i nettverksgruppen «vi er her for deg». Denne gruppen har som mål å samle ressursene 300 
på OsloMet på en måte som tilgjengeliggjør dem for studentene. Gruppen har også ansvar 301 
for å skape arrangementer som engasjerer og det jobbes aktivt med å få opp et 302 
arrangementprogram med spesielle aktiviteter i februar. I tillegg har LMA arbeidet med 303 
oppstart av ny periode i Velferdstinget, samt deltatt på Velferdstinget siste møte før jul. LMA 304 
er studentparlamentets representant inn i universitetsbibliotekets planlegging av 305 
sammenslåing av bibliotekene ved Campus Pilestredet og har deltatt på to møter i 306 
forbindelse med dette arbeidet. LMA gjorde før jul noe praktisk forefallende arbeid på 307 
kontoret, i tillegg til at hun sende ut postkort til studentparlamentets medlemmer og andre 308 
mottakere av julekort.  309 
 310 
I perioden har LMA deltatt på dialogkonferanse om utbyggingen av nytt campus i Romerike, 311 
hvor man fikk presentert alternativer for den nye campusen. I forbindelse med campus 312 
Romerike er det også arrangert et møte i styringsgruppen for OsloMet campusutvikling. Her 313 
hadde LMA formøte med den andre studentrepresentanten. LMA har også deltatt på 314 
styringsgruppemøter i DGS, hvor det ble gjort tildelinger av midler.  315 
  316 
LMA har i samarbeid med Nestleder startet arbeidet med oppdatering og revidering av 317 
Politisk dokument om internasjonalisering.  318 
  319 
  320 
Fagpolitisk ansvarlig: 321 
Siden sist har Bærekraftsuka ved OsloMet blitt arrangert, med Fagpolitisk ansvarlig som 322 
medarrangør. Den ble åpnet av rektor Curt Rice, zoomdebatt ledet av SP leder med Åse Berg 323 
Dybvik som deltager og avsluttet med Læringsmiljøansvarlig som programleder og Sigrid Fu 324 
Skjelbostad i zoomdebatt. I tillegg til flere arrangementer gjennom hele uken som Fag. 325 
Pol. administrerte.   326 
 327 
Bærekraft 21 ble vedtatt at skulle forlenges ut over rådets virke, som var utgangen av 2020, 328 
og Bærekraftsrådet etablert som en videreføring. Fag. Pol representerte og fortsetter med 329 
det sammen med Sven Østebø.   330 
Studentperspektivet er i fokus ved Fag. Pol sin deltagelse i utvalget som skal etablere 331 
signaturemnet Bærekraft.   332 
 333 
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Ved å bruke midler fra pantetønnene og ekstra bidrag, gir Grønt OsloMet hovedansvaret for 334 
å gjennomføre en konkurranse for alle studenter ved OsloMet til Bærekraftig komite. SP sin 335 
nyvalgte Bærekraftig komite, som Fag. Pol. er en del av, har brukt de siste tre møtene på å 336 
skaffe en oversikt over klimaregnskapet, gjennomføring av konkurranse på vegne av 337 
Grønt OsloMet og forventningene samt mulighetene for veien videre.   338 
 339 
Fag. Pol har representert studentene ved innspill til ny digitaliseringsstrategi sammen med 340 
representanter fra alle fakultet, og flere avdelinger sentralt ved OsloMet. I dette arbeidet la 341 
Fag. Pol frem innspill fra diskusjonssak ved tidligere parlamentsmøtet og høstseminaret.   342 
Ved møte i Utdanningsutvalget holdt Fag. Pol presentasjon som en innledning til 343 
diskusjonssak om studentenes psykososiale miljø. Det ble tatt opp for å sørge for at alle 344 
studenter ved OsloMet får et godt utgangspunkt, spesielt når det psykososiale preges av en 345 
pandemi, og viktigheten av god informasjonsflyt mellom 346 
studentene, emneansvarlige og institusjonen.   347 
 348 
Nestleder og Fag. Pol delte ut julegaver til de i SP som hadde mulighet til å komme på 349 
campus før jul, de som ikke hadde mulighet fikk gave i posten.   350 
Praksis smittevern obligatorisk oppmøte eksamen studenthenvendelser   351 
Det har kommet flere studenthenvendelser som Fag. Pol. har arbeidet med om praksis, 352 
smittevern, obligatorisk oppmøte og eksamen. Sammen med SK avdelingen har Fag. Pol. 353 
arbeidet for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig på OsloMet sine nettsider.   354 
Fag. Pol. har arbeidet med gjennomføringen av Vinterseminar holdt for alle SP-medlemmer.    355 
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Til Studentparlamentet (SP) 356 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 357 

 358 

Resolusjon om studentøkonomi 359 

PSAK 01/21 360 

 361 

Bakgrunn: 362 

AU har skrive ein resolusjon om studentøkonomi. 363 

Vurdering: 364 

Studentars inkludering i dagpengeordninga på lik linje med andre skattebetalande 365 
innbyggjarar i Noreg vurderer AU som positivt. Dette er eit tryggleiksnett som pr. i dag 366 
omfamnar dei fleste utanom studentane, og som vil vera essensielt for mange i møte med 367 
framtida. Ikkje berre er dette positivt i ei krise lik den me står i no, men òg i tilfelle av 368 
resesjon og tapt arbeidsplass/redusert vaktomfang. 369 

English summary: 370 

The EC has written a resolution on student economics.  371 

The EC considers the fact that students are missing from today’s welfare payment system to 372 
be deeply unfair. As students also are tax paying citizens, it would only make sense to 373 
include the group in the same social safety nets as other contributors to the welfare state. 374 
This wouldn’t only be beneficial in a crisis such as this one, but in the event of a recession or 375 
if said students should lose their employment for other reasons.  376 

Forslag til vedtak: 377 

- SP vedtek – Studentane må inn i dagpengeordninga 378 

Vedlegg: 379 

• Studentane må inn i dagpengeordninga  380 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 

 



 

35 

 

 381 

Resolusjon om dagpengar og studentøkonomi 382 

Vedteke: XX.XX.XXXX 383 

 384 

Bakgrunn: 385 

Studenttilværet er godt anerkjend som den perioden i livet der økonomien «skal» vera litt 386 
utfordrande. Med ei studentstønad som ikkje veks i takt med levekostnadane, spesielt i dei 387 
store byane, ser 66,6% av studentmassen seg nøydd til å ha deltidsjobb gjennom delar av, 388 
eller heile studietida. 1 389 

13. mars 2020 stengte Noreg ned. Som resultat av dette vart arbeidsplassar der tilsette er i 390 
nær kontakt med kundar stengt, mange bedrifter senka kapasitet for både kundar og tilsette 391 
og mange blei då permitterte. Blant desse er studentar blant dei hardast ramma. Likevel er 392 
studentar lovfesta utanforgjort av dagpengeordninga jf. folketrygdlova §4-6 at utdanning 393 
eller opplæring avkuttar retten på stønad frå folketrygda. Likevel opna Stortinget i 2020 for 394 
at permitterte arbeidstakarar kan ta utdanning og studiepoeng medan dei framleis har høve 395 
til å få dagpengar.  396 

Dette vil seia at permitterte elles i samfunnet har tilgang på akkurat det som hindrar 397 
studentar i å få dagpengar; opptak til utdanning. Rundt tida denne utvidinga skjedde fekk 398 
studentane si krisepakke, som innehaldt eit utvida lån og ei masseutbetaling av stipend. Sjølv 399 
om desse permitteringane haldt fram over sommaren, og vidare inn i 2021, har det ikkje 400 
komme noko ny krisepakke til studentane, men heller ei oppfordring om å få seg ny jobb. 401 

Vurdering: 402 

Dagens ordning, der studentar og dei under opplæring er unntekne frå dagpengeordninga er 403 
urettferdig og set desse gruppene i vanskelege posisjonar. Studentparlamentet meiner difor 404 
at studentar må innlemmast i dagpengeordninga, då med omskriving av §4-6 i folketrygda, 405 
så dei skattebetalande innbyggarane ved utdanningsinstitusjonar kan behandlast likt som 406 
skattebetalande innbyggjarar utanfor utdanningsinstitusjonar.  407 

Studentparlamentet meiner at:  408 

- Studentane skal bli innlemma i dagpengeordninga på lik linje med andre 409 

skattebetalande innbyggjarar  410 

 
1 Statistisk Sentralbyrå (SSB). (n.d.). Visste du dette om studentene I 
Norge? ssb.no. https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/visste-du-dette-om-
studentene-i-norge  

 

 

 

https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/visste-du-dette-om-studentene-i-norge
https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/visste-du-dette-om-studentene-i-norge
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Til Studentparlamentet (SP) 411 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 412 

 413 

Høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet 414 

PSAK 02/21 415 

 416 

English summary: 417 

The Ministry of Education and Research has proposed an amendment to the regulation of 418 
student financial aid. It proposes to remove the grants for the second roundtrip for students 419 
going abroad, while keeping the loan. It is also proposed to change how they calculate the 420 
right to student financial aid. Today a student can get grants and loans for eight years, while 421 
the Ministry proposes to change this to 480 credit, which is equivalent to eight years of 422 
studies.  423 

The Executive Committee does not support the removal of the grants for students going 424 
abroad. The Executive Committee welcomes a change in the calculation of the rights to 425 
student financial aid.  426 

 427 

Bakgrunn: 428 

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslag til endring av forskrift om 429 
utdanningsstøtte på høring2. Høringsfristen er 17. februar, noe som gjør det mulig å 430 
behandle SP sin høringsuttalelse på et parlamentsmøte.  431 

Det er foreslått å endre stipendandelen i reisestøtten. I dag får alle som har et studieopphold 432 
utenfor Norden støtte til én eller to tur-retur-reiser. Stipendandelen er i dag 35 prosent på 433 
begge reiser, mens KD i fremtiden ønsker å fjerne stipendandelen på den andre tur-retur-434 
reisen. Studenter, med studieopphold i utlandet over seks måneder, vil med den foreslåtte 435 
endringen få like mye utbetalt som i dag, men kun stipend til den første og siste reisen.  436 

KD foreslår også å endre beregningsmetoden for hvor lenge en student har rett til støtte fra 437 
Lånekassen. Det er foreslått å endre beregningsmetoden fra antall år til antall planlagte 438 
studiepoeng. Med endringen vil studenter få søke om støtte til 480 studiepoeng, tilsvarende 439 
åtte år med heltidsutdanning.  440 

 441 

 
2 Høringsnotatet ligger her:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-

utdanningsstotte/id2784537/  

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-utdanningsstotte/id2784537/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forskrift-om-endring-i-forskrift-om-utdanningsstotte/id2784537/
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Vurdering: 442 

SP har ikke konkret politikk på reisestøtte, likevel har AU stilt seg negative til endringen. AU 443 
vurderer KD sitt forslag som ugunstig for studentene, da det er foreslått et kutt i støtten man 444 
kan få, uten at det er beskrevet hva studentene tjener på dette. Reisestøtten ble sist kuttet i 445 
2017, og med denne endringen vil flertallet av utvekslingsstudentene ha mistet 75 prosent 446 
av stipendandelen på reisestøtten. AU mener dette ikke er en positiv utvikling og er derfor 447 
negative til endringen.  448 

AU har stilt seg positive til å endre beregningsmetoden for hvor lenge en student har rett til 449 
støtte fra Lånekassen. I dag får alle studenter støtte til åtte år med utdanning, uavhengig av 450 
om det er heltid eller deltid. Med endringen vil deltidsstudenter kunne få støtte til like 451 
mange studiepoeng som heltidsstudenter. OsloMet har flere deltidsutdanninger hvor denne 452 
endringen vil være gunstig for studentene.  453 

 454 

Forslag til vedtak: 455 

• SP sender høringsuttalelsen til Kunnskapsdepartementet 456 

• AU får redaksjonell fullmakt 457 

 458 

Vedlegg: 459 

- Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forslag til 460 
endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge  461 
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 462 

 463 

Saksbehandler Deres ref Dato 464 

Rolf Martin Aspenes 20/5685 02.02.2021 465 

 466 

Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forslag 467 
til endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge 468 

 469 

Innledning 470 

Studentparlamentet ved OsloMet, heretter SP OsloMet, viser til høringen om forslag 471 
til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forslag til ending i forskrift om godkjenning for 472 
utdanningsstøtte i Norge.  473 

 474 

SP OsloMet har kun vurdert forslagene, som vil medføre endringer for nåværende og 475 
fremtidige studenter. Det har derfor ikke vært aktuelt å vurdere de regeltekniske endringene, 476 
eller forslaget om å oppheve rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend for fag tatt som 477 
forbedringsprivatist. SP OsloMet er negative til foreslått endring i lån og stipend til reiser ved 478 
utdanning utenfor Norden. SP OsloMet er positive til foreslått endret beregningsmetode for 479 
hvor lenge deltidsstudenter og –elever kan få lån og stipend.  480 

 481 

 482 

Merknader 483 
Endring i lån og stipend til reiser ved utdanning utenfor Norden 484 

De siste årene har departementet uttrykt et ønske om at flere studenter skal ta et 485 
studieopphold i utlandet3. Med tiden er ambisjonen at dette skal gjelde halvparten. Fram mot 486 
2020 forpliktet Norge seg til at 20 prosent av studentene skulle ha et studieopphold i 487 
utlandet. Dette målet ble ikke nådd og man ser at kun 16 prosent valgte å dra på utveksling4. 488 
Det er derfor vanskelig å se hvordan departementet arbeider med å oppnå det nye målet, all 489 
den tid departementet også kutter i stønader rettet mot utvekslingsstudenter.  490 

SP OsloMet mener departementet, gjennom sitt forslag, favoriserer studentene som 491 
velger å ta et studieopphold i utlandet på seks måneder eller mindre. De beholder 492 
stipendandelen på 35 prosent, slik som i dag, mens de som velger å ta et studieopphold på 493 
mer enn 6 måneder, effektivt får 17,5 prosent omgjort til stipend. Selv om departementet ikke 494 
legger det fram på denne måten, vil dette være realiteten. Departementet har i sin 495 
redegjørelse lagt vekt på hvor viktig den første og siste reisen til studiestedet er. Like viktig 496 
mener SP OsloMet at reisen hjem til jul også er, hvis man tenker på psyken til studentene. 497 
Det har vi sett gjennom det foregående året, med nedstenging av samfunnet. Det er derfor 498 
symboltungt at det nå foreslås å kutte støtten på akkurat denne reisen. 499 

 
3 Meld. St. 16 (2016-2017), s. 64. 
4 Meld. St. 7 (2020-2021), s. 11. 
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Økonomisk vil studentene det gjelder få ca. 900-4900 kroner mer i lån, avhengig av 500 
hvor i verden de velger å ta studieoppholdet. Sett mot det totale studielånet etter endte 501 
studier er ikke dette så mye, men dette er heller ikke første gangen departementet velger å 502 
kutte i stipendandelen. Fra 2017 ble stipendandelen redusert fra 70 prosent til dagens 35 503 
prosent. Dette skjedde samtidig som reisestøtten i Norge og Norden ble fjernet. Gitt at den 504 
foreslåtte endringen innføres, vil stipendandelen ha blitt redusert med 75 prosent, i forhold til 505 
nivået i 2016. For studentene som rammes hardest vil det totale stipendet de kan få etter et 506 
studieopphold i utlandet bli redusert med 20 prosent, sett opp mot stipendandelen i 2016.  507 

Departementet begrunner den foreslåtte endringen med at studentenes situasjon har 508 
endret seg siden Nyborgutvalget foreslo innføring av to tur-retur-reiser i 1994. Størst vekt 509 
legger departementet på studentflyprisene, som det påpekes at nesten ikke finnes på 510 
markedet lenger. Med tanke på hvordan dagens flymarked er, fremstår det mer som 511 
departementet kun har tenkt på sine egne potensielle innsparinger, framfor hvilket marked 512 
studentene skal kjøpe billetter i. Det er interessant at man velger å foreslå denne endringen, 513 
når flymarkedet, slik vi kjenner det, er i en drastisk endring. Ingen kan vite hva studentene i 514 
fremtiden må betale for reisen. Departementet burde derfor ikke ha foreslått denne 515 
endringen nå, men heller forskjøvet høringen og innføringen til man ser konsekvensene av 516 
pandemien.  517 

SP OsloMet kan ikke stille seg bak dette forslaget, all den tid departementet kun 518 
foreslår rene kutt for studentene. SP OsloMet er innforstått med at departementet ikke 519 
ønsker å gi full dekning til alle reiseutgifter, likevel kan ikke dette sees på som mer enn 520 
symbolpolitikk fra departementets side. Basert på innsparingen departementet hadde etter 521 
reduksjonen i 2017, ser det ikke ut til at den foreslåtte endringen vil frigi betydelig midler for 522 
verken Lånekassen eller departementet. Dersom endringen ikke skulle blitt tolket som 523 
symbolpolitikk, burde departementet i sin egen vurdering vært tydeligere på hva de ønsker å 524 
få ut av den foreslåtte endringen. 525 

 526 

Endret beregningsmetode for hvor lenge deltidsstudenter og -elever kan få lån og stipend 527 

Departementet har de siste årene gjort flere positive endringer for deltidsstudenter. 528 
Den nye foreslåtte endringen må sees på som en fortsettelse av dette arbeidet. Dagens 529 
system er urettferdig for de studentene som søker lån for deltidsutdanning, videreutdanning 530 
eller mindre tidsomfattende kurs. Derfor mener SP OsloMet at det er korrekt å endre dagens 531 
system fra antall år med studiestøtte, til antall planlagte studiepoeng. Endringen vil gi 532 
fremtidens deltidsstudenter rett til å ta like mye utdanning med støtte, som dagens 533 
heltidsstudenter. 534 

Endringen er forslått for å stimulere til at enkeltpersoner skal investere i sin egen 535 
kompetanse. Det er da uheldig at departementet ikke har åpnet opp for et amnesti for 536 
tidligere og nåværende deltidsstudenter. Uten å gi endringen en tilbakevirkende kraft, vil man 537 
stå i fare for å straffe de personene som har tatt deltidsutdanning tidligere. Noen personer vil 538 
potensielt ikke ha muligheten til å ta etter- og videreutdanning med støtte fra Lånekassen. 539 
Dette er uheldig, når man samtidig ønsker at denne gruppen også skal videreutvikle sin 540 
kompetanse senere i livet.  541 

  542 
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SP OsloMet sine anbefalinger til departementet 543 
• Departementet fortsetter å støtte to tur-retur-reiser med 35 prosent stipendandel.  544 
• Det gjøres ikke endringer i forskrift om utdanningsstøtte § 65. 545 
• Det gjøres ikke endringer i forskrift om utdanningsstøtte § 92 546 
• Forskrift om endringer i forskrift om utdanningsstøtte vedtas utenom §§ 65 og 92. 547 
• Departementet gir forskrift om endringer i forskrift om utdanningsstøtte § 70 548 

tilbakevirkende kraft.  549 
  550 
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Til Studentparlamentet (SP) 551 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 552 

 553 

Møteplan for våresemester 2021  554 

Psak 03/21         Vedtak  555 

English summary 556 

The Student Parliament (SP) has to adopt a meeting schedule for the spring semester, in 557 
accordance with SP’s statute. The executive committee recommends the suggested dates. 558 

The suggested dates are 559 

• Tuesday February 2nd 17:00-22:00 560 

• Tuesday March 9th 17:00-22:00 561 

• Saturday May 8th 11:00-17:00 (election meeting) 562 

• Monday May 31st 17:00-22:00 563 

 564 

Bakgrunn: 565 

I henhold til vedtektene skal parlamentet vedta møteplan på første ordinære møte i 566 
semesteret- 567 

 568 

Arbeidsutvalget foreslår følgende møteplan: 569 

• Tirsdag 2. februar, klokken 17:00-22:00 570 

• Tirsdag 9. mars, klokken 17:00-22:00 571 

• Lørdag 8. mai, klokken 11:00-17:00 (valgmøte) 572 

• Mandag 31. mai, klokken 17:00-22:00 573 

Valgreglementet for SP dikterer at valgmøtet må være avholdt innen den 10. mai. 574 

Vurdering: 575 

Møteplanen er lagt opp på en måte AU anser som hensiktsmessig med tanke på spredning, 576 
antall møter og unngåelse av kollidering med møter i Velferdstinget og landsmøtet til NSO. 577 

Det er mulig for dere å foreslå andre møtedatoer for valgmøtet, men valgmøtene legges 578 
tradisjonelt til en helgedag pga. varigheten. Fra tidligere år har man også erfart at kandidater 579 
til AU ofte bestemmer seg for å stille først i tiden etter landsmøtet til NSO og valgkomiteen 580 
må få nok tid til å vurdere kandidatene.  581 

 582 

Forslag til vedtak: 583 

Saksbehandler: Jannicke Døvre 
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• Studentparlamentet vedtar møteplan for vårsemester 2021 584 

  585 
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Valg av delegater til Landsmøte for NSO 586 

PSAK 04/21 587 
 588 
English summary  589 
  590 
The congress of the national union of students in Norway (LMNSO) will be held the weekend 591 
22.-25. April 2021. The congress will be planned according to the rules set by the 592 
Government following the covid-19 situation. We will be informed if the congress is digital or 593 
physical by 25th of February 2021. OsloMet has 13 seats in congress and SP is to elect 13 594 
delegates, and up to 13 deputy delegates. Being a delegate for the congress is one of the 595 
most challenging things you can partake in as a student politician in Norway and requires 596 
priority, should you be elected. There will be simultaneous translation in the congress, but 597 
NSO’s webpages for the LMNSO are unfortunately not available in English, but they are 598 
easily translated with google in your browser. Or you can ask the delegation leader if 599 
something is unclear. If you are elected to participate in the congress, we expect you to 600 
prepare. This entails participation on formøter arranged with the rest of the elected. The 601 
dates of these meetings will be presented in this document.  602 
  603 
  604 
Bakgrunn  605 
Studentparlamentet ved OsloMet er medlem i Norsk Studentorganisasjon (NSO) på vegne av 606 
de 20 000 studentene som går på OsloMet. NSO er interesseorganisasjonen for omtrent 607 
alle Norges studenter, og skal tale studentenes sak opp mot politikere, media og samfunnet. 608 
Det viktigste møtet gjennom året for NSO er landsmøtet, hvor delegater fra 609 
alle medlemsinstitusjonene samles. Dette er det øverste organet i NSO, hvor de 610 
viktigste beslutningene for organisasjonen vedtas. Landsmøtet arrangeres i år helgen 22.-25. 611 
april. Det er fremdeles uklart om møtet blir avholdt digitalt eller fysisk. Dette vil være avgjort 612 
innen innkallingen kommer, 25. februar. Det vil uansett bli avholdt etter myndighetens 613 
føringer for smittevern. I forkant av landsmøtet bruker NSO å arrangere et formøte for alle 614 
delegatene, det er ennå ikke klargjort hvordan dette blir gjennomført i år. I tillegg til dette 615 
arrangerer vi egne formøter for vår fraksjon for å forberede delegatene. OsloMet har 616 
mulighet til å sende tretten - 13 – delegater, vi vil også velge opp til 13 varaer. Informasjon 617 
om landsmøtet vil bli tilsend delegatene på mail, men du kan også finne informasjonen 618 
på NSOs nettsider her; https://www.student.no/lm11/   619 
  620 
Ved fysisk gjennomføring av LMNSO vil NSO dekke kostnader for reise, opphold og kost til 621 
landsmøtet. NSO dekker også reise, opphold og kost for formøtet om dette gjennomføres 622 
fysisk.   623 
  624 
Vurdering  625 
Delegatene som blir valgt kan se frem til en spennende langhelg med studentpolitikk og 626 
debatter med studentpolitikere fra hele landet. Møtet er mest sannsynlig det mest 627 

https://www.student.no/lm11/
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omfattende møtet man kan delta på som studentpolitiker i Norge, men er dertil givende 628 
for delegatene. Landsmøtet er en krevende øvelse for de deltagende og vi i 629 
arbeidsutvalget vil presisere at det forventes av delegatene at de stiller forberedte til møtet, 630 
i tillegg til at de møter på alle formøter. Det må være svært tungtveiende grunner for ikke å 631 
delta på formøter.   632 
  633 
Formøtene vil bli arrangert  634 
3.  mars  635 
17.mars  636 
31.mars  637 
21.april  638 
  639 
Formøtene vil inneholde en forventningsavklaring med delegatene, en grundig gjennomgang 640 
av sakspapirene, mulighet for å snakke om sakene og mulighet for samarbeid om 641 
endringsforslag og innspill. Alle formøtene vil arrangeres på ettermiddagen, slik at de ikke 642 
kolliderer med undervisning.   643 
  644 
Det skal velges opp til tretten varaer og disse må være forberedt på at de også må delta 645 
på forarbeidet til Landsmøtet. Det kan være verdt å merke seg at 1.vara tradisjonelt deltar 646 
fysisk på møtet uansett om noen trekker seg eller ikke. Dette fører til at 1.vara må være 647 
innstilt på å delta på alt forberedende arbeid uansett  648 
  649 
Dersom du ikke har mulighet til å delta på studentparlamentets P1 og ønsker å melde 650 
kandidatur, eller har andre spørsmål til LMNSO, kan du sende en e-post 651 
til studentparlamentet@oslomet.no  652 
  653 
Forslag til vedtak  654 

• Studentparlamentet velger 13 delegater til LMNSO  655 
• Studentparlamentet velger opp til 13 varadelegater til LMNSO  656 
• Studentparlamentet gir AU fullmakt til supplering ved behov.  657 

 658 
  659 

mailto:studentparlamentet@oslomet.no
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Til Studentparlamentet (SP)  660 
Fra Arbeidsutvalget (AU)       661 

Kvalitet i undervisning  662 

PSAK 05/21 663 

 664 

Bakgrunn:  665 
Vi har startet på det tredje semesteret med annerledes og midlertidig undervisning. Noen 666 
studenters undervisning har blitt rammet mer enn andre på grunn av pandemien. På 667 
ekstraordinært Rektors ledermøte, mandag 19.01 samt gjennom oppfordring fra regjeringen, 668 
skal det i stor grad opprettholdes fjernundervisning frem til påske.   669 
Gjennom tema ved møter lokalt og media nasjonalt kan vi se tendenser til at vi kanskje ikke 670 
kommer til å gå tilbake til forelesning slik den var prepandemi. Kanskje vil det være videoer 671 
som studenter kan se når de vil, Flipped classroom, flere interaktive læringsarenaer eller en 672 
blanding.  673 
  674 
Punkter til diskusjon:  675 

• Hvordan har pandemien påvirket undervisningskvaliteten?  676 
• Har forelesere den digitale kompetansen som trengs?  677 
• I hvor stor grad burde vi bruke fjernundervisning, og når?  678 

  679 
  680 
English summary:  681 
We have already started our third semester with a different and temporary tuition. 682 
The lectures vary from study to study and some students have had greater load than others. 683 
Our principal and the Government want the students to keep doing what they 684 
are doing at least until Easter.   685 
In different meetings localy and the media nationally there are tendencies that we 686 
are maybe not going back to the lectures we had precorona. Perhaps there will be 687 
more prerecorded videos, Flipped classroom, interactive remote learning or a mix.  688 
  689 
Points for discussion:  690 

• How has the pandemic affected the quality of tuition?  691 
• Do the lecturers have the necessary digital competence?  692 
• How much distance learning should we use, and when?   693 

  694 
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Til Studentparlamentet (SP) 695 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 696 

 697 

Revidering av Handlingsplan 2020/2021  698 

Psak 06/21 699 

Bakgrunn:  700 

Ein handlingsplan er eit arbeidsdokument som tek føre seg Studentparlamentets prioriteringar, 701 
og fastset kva mål SP og AU skal arbeida for å oppnå.  702 

I følgje Studentparlamentets vedtekter §2.1 5, skal Parlamentet «Vedta handlingsplan på det 703 
fyrste ordinere studentparlamentsmøtet i haustsemesteret, og revidere denne på det fyrste 704 
ordinere studentparlamentsmøtet i vårsemesteret».  705 

English summary: 706 

A plan of action is a working document dictating the Student Parliaments priorities, and which 707 
goals SP and the EC will work to achieve. 708 

According to the Student Parliaments statutes §2.1.5, the Parliament has to approve the plan of 709 
action at the first ordinary parliamentary meeting in the fall semester and revise it at the 710 
equivalent meeting in the spring semester. 711 

Vurdering:  712 

AU har laga eit forslag til handlingsplan som de finn vedlagt.  713 

Forslag til vedtak:  714 

• SP vedtek «Handlingsplan 2020/2021» med dei endringar som måtte førekomme på 715 
møtet.  716 

• AU får fullmakt til å gjera redaksjonelle endringar.  717 

Vedlegg:  718 

Revidert forslag til handlingsplan 2020/2021 719 

Saksbehandler: Leiar 
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Handlingsplan for studieåret 2020/2021 
Vedteke: 15.09.2020 

Studentparlamentets handlingsplan tek føre seg Studentparlamentets prioriteringar det 720 

kommande studieåret. Dokumentet fastset kva mål Studentparlamentet og arbeidsutvalet 721 

skal arbeida for å oppnå i studieåret 2020/2021 722 

Kapittel 1: Studentdemokratiet  723 

1.1 Informasjonsflyt 724 

Studentparlamentet skal: 725 

a) Sørgja for god kommunikasjonsflyt med resten av institusjonen. 726 

b) Ha ei oppdatert nettside med tilgjengeleg informasjon om tillitsvaldsrolla og 727 

studentdemokratiet. 728 

c) Utforske betre måtar å vise endringsforslag under parlamentsmøter. 729 

d) Væra til stades på Kjeller minst ein gong i veka. 730 

1.2 Tillitsvalde 731 

Studentparlamentet skal: 732 

a) Vurdera forslag/tiltak for å sikra studentane si medverkingsreitt i 733 

kvalitetssikringsdokument på OsloMet. 734 

b) Arbeida for eit sentralt registreringssystem for tillitsvalde ved institusjonen. 735 

c) Arbeida for auka deltaking ved val og engasjement i studentfriviljugskapa. 736 

d) Gje nye tillitsvalde tilstrekkeleg opplæring og kursing ved behov. 737 

1.3 Tilsette  738 

Studentparlamentet skal: 739 

a) Arbeida for ei kvalitetsheving av tillitsvaldssystemet, med fokus på 740 

kompetanseheving blant tilsette om samansetjing, funksjon og ansvar. 741 

Kapittel 2: Berekraft 742 

2.1 Synlegheit 743 

Studentparlamentet skal: 744 

a) Sørgja for at grønt OsloMet får auka merksemd og større innverknad i miljøspørsmål 745 

som førekjem på universitetet. 746 



 

48 

 

b) Arbeida for at OsloMet aktivt synleggjer samarbeid om og forpliktinga til klima og 747 

bærekraftmåla som universitetet har inngått. 748 

2.2 Klima og miljø  749 

Studentparlamentet skal: 750 

a) Arbeida for at OsloMet blir ein nullutsleppsinstitusjon innan 2030. 751 

b) Arbeida for at OsloMet gjennomfører et årleg klimarekneskap. 752 

c) Arbeida for at klimakrisa vert gjeven den merksemda den treng ved institusjonen. 753 

Kapittel 3: Utdanning, fag og forsking 754 

3.1 Forsking og utvikling 755 

Studentparlamentet skal: 756 

a) Arbeida for at studentar i større grad involverast i forsking ved OsloMet og at dei 757 

ikkje vert utnytta som billeg arbeidskraft. 758 

b) Arbeida for at fokus på forsking ikkje skal gå på kostnad av det pedagogiske og 759 

faglege innhaldet. 760 

c) Arbeida for å sikre at studentar som deltek i forskingsprosjekt ved institusjonen ikkje 761 

vert utnytta som billeg arbeidskraft. 762 

3.2 Utdanning 763 

Studentparlamentet skal: 764 

a) Arbeida for ei digital kompetanseheving blant fagleg tilsette ved bruk av digitale 765 

verktøy. 766 

b) Arbeida for at universitetets haldningar til og bevisstheit om digitalt læringsmiljø 767 

utviklast. 768 

c) Arbeida for at alle førelesingar skal gjerast tilgjengelege digitalt fram til korona 769 

ikkje lenger påverkar studiekvardagen.  770 

d) Arbeida for at studentar ved OsloMet skal ha høve til å klage ved alle eksamenar. 771 

e) Arbeida for auka kvalitet i - og mengd av tverrfagleg og tverrprofesjonelt 772 

samarbeid. 773 

f) Arrangere eit seminar om eksamensform for studentar og tilsette. 774 

g) Gjera ei evaluering av rutinane for skikkaheitsvurdering. 775 

3.3 Praksis 776 

Studentparlamentet skal: 777 

a) Arbeida for at OsloMet sikrar kvalitet i praksis.  778 
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b) Arbeida for å betre informasjonsflyten mellom praksisstad, studiestad og 779 

studentane. 780 

c) Arbeida for at alle bachelorstudentar ved OsloMet skal ha høve til praksis eller 781 

tilsvarande. 782 

d) Arbeida for å sikra ein komfortabel og konfliktfri overgang frå undervising til 783 

praksis. 784 

e) Arbeida for å gjera praksisordninga på OsloMet gratis for studentar ved 785 

institusjonen. 786 

Kapittel 4: Læringsmiljø og mangfald 787 

4.1 Campusutforming 788 

Studentparlamentet skal: 789 

a) Arbeida for meir inkluderande, universelt utforma, grøne og attraktive campus med 790 

tilstrekkelege og universelt utforma alarmsystem. 791 

b) Følgja opp campusutviklinga i Romerike og utarbeida ei liste over studentanes krav til 792 

ny campus.  793 

4.2 Studentvelferd 794 

Studentparlamentet skal: 795 

a) Arbeida for at OsloMet skal følgja opp SHoT-tala. 796 

b) Arbeida for fleire tiltak for betre trivsel blant studentane. 797 

4.3 Mangfald 798 

Studentparlamentet skal: 799 

a) Arbeida aktivt for å inkludera internasjonale studentars interesser og synspunkt i 800 

større grad. 801 

b) Arbeida for utvida kapasitet av omsetjingstenestene ved OsloMet. 802 

4.4 Læringsmiljø 803 

Studentparlamentet skal: 804 

a) Følgja opp korleis masterstudentar blir mottatt ved studiestart og om ein har fylt 805 

behovet for læringsmiljøet deira gjennom blant anna mastersalsplassar. 806 

b) Arbeida for å styrke inkluderinga av, og identitetsfølelsen til, studentane ved 807 

OsloMet gjennom First Year Experience (FYE-nettverket). 808 

c) Arbeida for å fremja studentanes meinig i «den gode studentopplevelsen». 809 

d) Arbeida for at OsloMet sine digitale plattformar blir universelt utforma innanfor 810 

lovkravet om universelt utforma digitale ressursar før utgangen av 2020. 811 
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e) Prioritera at Læringsmiljøutvalet blir inkludert, og teken i bruk i saker som angår 812 

læringsmiljø. 813 

Kapittel 5: Dokumenter  814 

Studentparlamentet skal: 815 

a) Fullføre revideringa av Politisk dokument om Utdanning. 816 

b) Revidere Politisk dokument om berekraft og miljø. 817 

c) Revidere Politisk dokument om internasjonalisering. 818 
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 819 

 820 

 

Forslagsstiller AU 

Forslagsnummer  

Sidetall 47 Linjenummer 737 

 Tilleggsforslag Endringsforslag Strykningsforslag 

Sett Kryss  X  

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten) 

a) Sørgja for god kommunikasjonsflyt mellom ledda i studentdemokratiet. 
 

Endring (hva er endringen du foreslår) 

 

Omformulering og presisering 

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?) 

For å gjera punktet så klårt som mogeleg 

 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst) 

a) Sørgja for god kommunikasjonsflyt i studentdemokratiet og med resten av 
institusjonen 

 

 

 VEDTATT  IKKE VEDTATT 

Foreslått X  
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  821 

 

Forslagsstiller AU 

Forslagsnummer  

Sidetall 48 Linjenummer 772 

 Tilleggsforslag Endringsforslag Strykningsforslag 

Sett Kryss   X 

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten) 

c) Arbeida for å sikre at studentar som deltek i forskingsprosjekt ved institusjonen ikkje 

vert utnytta som billeg arbeidskraft. 

Endring (hva er endringen du foreslår) 

Stryk 

 

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?) 

Meininga i dette er allereie dekkja i punkt a i same kapittel. AU ser det som unødvendig å 
ta to punkt med tilnærma lik ordlyd og meiningsinnhald i same dokument. 

 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst) 

- 

 

 VEDTATT  IKKE VEDTATT 

Foreslått X  
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Forslagsstiller AU 

Forslagsnummer  

Sidetall 49 Linjenummer 809 

 Tilleggsforslag Endringsforslag Strykningsforslag 

Sett Kryss X   

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten) 

 
 

Endring (hva er endringen du foreslår) 

 

Ny linje med nytt punkt. Tillegg om kompensasjon for arbeid studentar gjer i 
promovideoar, -bilete og anna kommersielt materiale. 

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?) 

Studentar har rapportert at dei har brukt fleirtallige timar på innspeling av promovideoar 
for studiet sitt utan å bli kompensert for arbeidet eller tida si. Studentparlamentet meiner 
at studentar ikkje skal bli nytta som billeg arbeidskraft i forsking, og me meiner det same 
prinsippet bør gjelde i andre samanhengar. 

 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst) 

c)Sikra kompensasjon for arbeid utført av studentar på OsloMets vegene utanom ordinær 
studietid. 
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 822 

 VEDTATT  IKKE VEDTATT 

Foreslått X  
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