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Referat, parlamentsmøte 2, 2021 1 

Til stede ved benken: Martin Myhr Wallin, Kai Sikveland, Henriette Bøe, Karl Magnus NCD 2 
Nyeng, Lovise Meyer, Erlend Wahl, Eskil Uggen, Lise Rebekka Waage, Thea Aune Bendixen, 3 
Thomas Finnøy Trouiller, Michael Ray Monte De Ramos, Aisha Aziz, Dafne Lambrechts, 4 
Monika Agnieszka Satola, Sharanna Devdas Lehm, Celine Lyngås Sataøen, Leah Carys Wilce, 5 
Mats Ugland, Muhammed Qasim, Amalie Fadler Opdal, Åse Berg Dybvik 6 

Konstituering 7 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 8 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  9 

Vedtak: 10 

• Vilde Henningsgård og Marius Toresen velges til ordstyrere  11 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 12 

• KK velges til tellekorps 13 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 14 

Vedtak: 15 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 16 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 17 

Vedtak: 18 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 19 
møtet 20 

d) Orienteringssaker 21 

 22 

AU: AU har brukt mye tid på å forberede seg på den kommende endringen i arbeidsoppgaver 23 
og -struktur som følge av at LMA går ut i permisjon. Videre har det gått en del tid til daglig 24 
drift og krisepakke. Hatt lunsj med VT arbeidsutvalg og arbeidet med å forberede dette 25 
møtet.  26 

Fagpol har jobba med signaturemnet bærekraft, grønt OsloMet, lansering av 27 
tiltakskonkurransen til SP sin bærekraftskomite og deltatt på innspillsmøte om 28 
desentraliserte og fleksible fagskoleutdanning og høyere utdanning med KD.  29 

LMA har deltatt i møter om campus og eiendom, fordelt egne arbeidsoppgaver og hatt 30 
opplæring med overtakere og jobbet med et overlappsdokument til sin kommende arvtaker. 31 
Hun har forberedt seg og delegater til VT møte og deltatt på VT-møte, deltatt i møte med 32 
FYE og «Vi er her for deg» gruppa.  33 

Nestleder har deltatt på møte med SFR-HV, holdt lederforum 2, vært i møte med VK om 34 
arbeidsfordeling under valgperioden. Han har arbeidet med politisk dokument om 35 
internasjonalisering og deltatt på foreningsmøte med studentlivskoordinator, VT og SiO. 36 
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Leder har hatt en noe amputert arbeidstid, men har deltatt i faste møter med 37 
ledelsen, holdt første formøte for delegatene til LMNSO, skrevet kronikk med andre 38 
studentledere om tillitsvalgte og skulking. Deltatt i møte om mentorordningen med 39 
studentlivskoordinator, mentorer og mentorbarn og statsråd Asheim. Deltatt på 40 
innspillsmøte om desentralisert og fleksibel fagskoleutdanning. Jobber med krisepakken og 41 
ønsker gjerne innspill til hva vi kan ansette studenter til. Sist uke ble krisepakke til 42 
studentene vedtatt på Stortinget. Det er snakk om 11 millioner som skal gå til å opprette 43 
arbeidsplasser til studentene. Her trenger vi hjelp av dere til å komme med gode innspill. Til 44 
nå er det foreslått leksehjelp, førstehjelpskurs og mentorordning. Har du forslag, send de til 45 
meg på e-post.  46 

 47 

US: Ola orienterer. Forrige styremøte ble meld sak om frafall, hvilke tiltak som fungerer og 48 
hvordan universitetet kan forhindre frafall. Gjennomsøkt særlig master og phd studenter. 49 
Viktig å få til et sosialt tilbud for disse også. I diskusjoner om campus Romerike har vi 50 
fremmet smørbrødlisten til SP her. Send meg gjerne innspill dersom dere har noen.  51 

 52 

Rektor: Hei alle sammen, så hyggelig å være sammen med dere igjen. Jeg vil si noe om 53 
diverse ting som foregår. Denne uka som kommer, er det møte i universitetsstyre på torsdag 54 
og fredag. Dette møte blir ofte preget av rapporter. Særlig to er da viktige: årsrapporten og 55 
kvalitetsrapporten. I årsregnskapet vises det at OsloMet har hatt et underforbruk. Jeg stiller 56 
derfor spørsmål til US om hvordan vi kan ta denne effektiviseringen videre. Kanskje 57 
bærekraft kan være noe å se nærmere på mtp reiseaktivitet. Kanskje vi skal prøve å 58 
opprettholde reiseaktiviteten slik den har vært også etter pandemien. Vi ser hvordan dette 59 
behandles på torsdag. Det andre jeg vil nevne er at OsloMet har fått 11 mill til å lønne 60 
studenter i visse typer jobber der de støtter i faglig oppfølging. Jeg har behov for innspill 61 
angående innovative løsninger. Og da særlig hvordan man kan bruke også førsteårs 62 
studenter. Hvilke jobber kan vi engasjere førsteårs studenter i som kommer innenfor 63 
rammen for faglig oppfølging. 100% av disse pengene skal gå til studentene, ikke til 64 
administrasjon av dem. Vi kan ikke bruke dem på å betale studenter med å jobbe i 65 
forskningsprosjekter dessverre. Vi har inngått samarbeidsavtaler med Lørenskog, Lillestrøm 66 
og a-hus mtp Campus Romerike.  67 

 68 

Det ble åpnet for spørsmål til rektor 69 

I bestillingen i campusprosjektet står det at man skal prøve å effektivisere arealene for de 70 
ansatte. Hva skjer med arealene til studentene? Det er en reduksjon er ikke en beslutning 71 
som er tatt, det er et spørsmål som er reist. Styringsgruppa i campusprosjektet har sendt 72 
dette spørsmålet videre til de som jobber med dette for å få inn innspill. Det vil prøver å 73 
gjøre er å forestille oss hvordan OsloMet vil se ut med redusert areal. Vi vil komme til å 74 
måtte gi fra oss arealer. Studentarealer er også med i denne diskusjonen, men det er ikke 75 
kategorisert. Jeg ønsker studenter på campus og vi har såpass mye plass at det er ikke slik at 76 
den plassen vi har alltid er i bruk. Men det kommer flere studenter og vi trenger mer plass.  77 

 78 
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Forrige uke avslørte Khrono at NMBU og NTNU fortsatt besitter investeringsfond med 79 
olje og gass. Gjør OsloMet det også? Nei, det har jeg aldri hørt om. Jeg har ikke hørt 80 
om at OsloMet har investeringsfond i det hele tatt. Hvis jeg lærer noe annet, skal jeg ta 81 
initiativ selv til å si fra.  82 

 83 

Mange studenter er ute i praksis og hvilken jobb gjør rektoratet for å sikre at smittevern 84 
ivaretas for de som er i praksis? De største studentgruppene i praksis er sykepleiestudenter 85 
og lærerstudenter. Her er vi i tett dialog med begge grupper og arbeidslivet. De er rigide på 86 
bruk av munnbind og andre tiltak. Jeg har ikke registrert bekymringer angående dette. 87 
Bekymring knyttet til praksis og smittevern handler ofte mer om bruk av kollektivtransport.  88 

 89 

Vi på vernepleie har stilt spørsmål om hva som skjer dersom vi havner i karantene eller 90 
isolasjon mens vi er i praksis. Det eneste svaret vi får er at vi må ta igjen praksis senere. Hva 91 
kan gjøres for at vi skal være trygge på at vi kan gjennomføre praksis og fortsette studieløpet 92 
vårt?  93 

Den problemstillingen har vi håndtert på HV. Vi skal prøve å koble dekanene på. Vi har i 94 
utgangspunktet sagt at vi skal gjøre alt vi kan for å hindre at studentene blir forsinket av 95 
korona. Men man må spørre seg om det skal bety at man må legge til rette for alternativ 96 
praksis. Dette er vanskelig å svare på. Jeg skal følge det opp med dekanene og se etter gode 97 
løsninger. 98 

 99 

Jeg kommer fra lærerutdanningen og er i praksis og føler det er lite oppfølging og lite 100 
informasjon. Regjeringen setter strengere tiltak, men jeg får ingen e-post om dette fra 101 
OsloMet. Vi får kun beskjed om at dette er opp til praksisskolene. Det hadde vært hyggelig 102 
og betryggende og få en e-post fra OsloMet som forteller oss noe om hvor de står i saken. 103 
Skulle gjerne hatt mer informasjon fra praksiskontoret.  104 

 105 

På overordnet nivå så har vi prøvd å si at myndighetene sine regler er OsloMet sine regler. Vi 106 
prøver å ikke ha regler som avviker fra disse for det er så vanskelig å nyansere og 107 
kommunisere og kan fort bli kaos. Sånn sett har vi ikke noen regler som avviker fra det 108 
skolene har når de implementerer myndighetene sine regler. Det er ikke så mye informasjon 109 
å gi, men jeg forstår at det ville vært fint med litt støtte og informasjon om hvor man kan 110 
henvende seg.  111 

 112 

Velferdstinget: Henriette Seim orienterer. Det har kommet med en tilleggsundersøkelse for å 113 
se hvordan studentene har det så oppfordrer alle til å ta den. Har også fått flere bysykler. 114 
Prøver å få også på Kringsjå, men det kan bli litt krevende. Skal ha ekstraordinært møte på 115 
onsdag for å velge til SiO sitt hovedstyre. Fristen for å stille til valg er gått ut, men man kan 116 
fortsatt delta. Kom også gjerne med innspill til hva SiO skal bruke pengene til til Marie som 117 
tar det videre. 118 

 119 
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SFR: Thomas orienterer. Har gjennomført et møte om en mulighetsstudie hvor vi ser 120 
på behov for spesialrom, samt mastersalsplasser. Innspillene har vi tatt opp med 121 
ledelsen på fakultetet vårt. Vi har videreformidlet at innskrenkede arealer til studentene kan 122 
by på utfordringer for studentene.  123 

 124 

Vedtak: 125 

• Sakene tas til orientering. 126 
 127 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 128 

 129 

Vurdering: 130 

AU har i perioden foretatt følgende oppnevninger, valg og høringssvar: 131 

Oppnevninger: 132 

AU har gjennomført følgende oppnevninger:  133 

• Rolf Martin Aspenes som studentrepresentant i gruppen for signaturemnet 134 
urbanisering  135 

• Marie K Bruntveit som studentrepresentant i gruppen for signaturemnet mangfold 136 
 137 
 138 

Høringssvar: 139 

• AU har ikke sendt noen høringssvar 140 

Vedtak: 141 

• SP godkjenner eventuelle oppnevninger, valg og høringssvar. 142 

  143 
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Regnskap for 2020 144 

 

Parlamentssak 07/21 145 

Regnskapet viser det samme som det har vist hos alle andre på OsloMet, nemlig at det har 146 
vært mindre aktivitet. Det eneste som er det samme er lønn. Men vi har ikke hatt 147 
sommerfest og julebord, mindre møtemat, osv. Vi fikk heldigvis til noe før vi stengte som 148 
opplæringsseminar og vi har hatt et parlamentsmøte, men etter det har det vært lite. Vi 149 
hadde også et fysisk møte i høst og et dagsseminar på hotell. Som dere ser er det møtemat 150 
og reiseing og seminar som er store deler av det vi ikke har brukt penger på. Stand kostnader 151 
er også mindre enn de pleier. Vi har heldigvis fått levert ut litt profileringsartikler som for 152 
eksempel håndsprit. Studentieren ble lagt om i mars i håp om å få flere søknader, men vi fikk 153 
ikke noe særlig flere. Vi fikk noen som fikk avslag for de ikke traff tildelingsreglene, mens 154 
andre måtte avlyse. Vi delte ut til samfunnet Bislett og så har vi hatt en underskuddsgaranti. 155 
Vi har fortsatt penger man kan søke om og som vi forhåpentligvis får bruke. Summen vi ikke 156 
får brukt blir ikke videreført, men studenttieren blir jo stående fra år til år.  157 

 158 

Det ble åpnet for spørsmål fra salen.  159 

Formatet på regnskapet har falt litt ut. Men man lurer på hvorfor man har korrigert i lønn. 160 
Hvorfor slår denne ut som en minus?  161 

Det har skjedd noe med formateringen antakeligvis. Når det kommer til koronabonus så var 162 
det noe alle ansatte på OsloMet fikk og siden AU er ansatte var det noe OsloMet dekket. 163 
Bonusen er ført i lønnspotten over. De ti tusen per pers, altså 40 000 utbetalt til AU, må man 164 
legge til arbeidsgiveravgift og div. Det er ikke budsjettert, det er derfor det står slik.  165 

Vedtak 166 

• Parlamentet er orientert om Regnskap for 2020 167 

Handlingsplan 2020/2021 168 

 169 

Psak 06/21 170 

 171 

Handlingsplanen er parlamentet sin bestillingsliste av hva som skal prioriteres av AU. Vi vil ha 172 
innspill på hva som kan gjøres bedre. Minner om at situasjonen nå er at vi er på 173 
hjemmekontor, en av oss går snart ut i permisjon som fører til redusert arbeidskapasitet og 174 
det er knappe tre måneder igjen av tiden vår. Ser det er kommet mye tilleggsforslag og ber 175 
om at det forståelse for dette. En del av forslagene passer også bedre i politiske 176 
dokumenter.  177 
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En del av forslagene ble debattert muntlig. Noen av de forhåndsinnsendte forslagene 178 
ble strøket. 179 

Forslagene ble votert over i rekkefølge etter sidetall og linjenummer.  180 

 181 

Forslag  – Vedtatt 182 

Forslagstiller (navn): AU 183 

Sidetall: 47 184 

Linjenummer: 737 185 

Type endring: endringsforslag 186 

Opprinnelig tekst: a) sørgja for god kommunikasjonsflyt mellom ledda i studentdemokratiet 187 

Endring og begrunnelse: omformulering og presisering. For å gjera punktet så klårt som 188 
mogeleg. 189 

Ny tekst: a) Sørgja for god kommunikasjonsflyt i studentdemokratiet og med resten av 190 
institusjonen. 191 

 192 

Forslag 14 – falt  193 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller 194 

Sidetall: 12 195 

Linjenummer: 241 196 

Type endring: strykningsforslag 197 

Opprinnelig tekst: Sørgja for god kommunikasjonsflyt med resten av institusjonen 198 

Endring og begrunnelse: Handlingsplanen bør slankes og dette virker som et overflødig 199 
punkt å ha da dette høres mer ut som en arbeidsoppgave enn et punkt i en handlingsplan. 200 
Dette bør heller implementeres under arbeidsoppgaver til de ulike rollene under det daglige 201 
driftsarbeidet. 202 

Ny tekst:  203 

 204 

Forslag 2 – vedtatt  205 

Forslagstiller (navn): Henriette Bøe 206 

Sidetall: 12 207 

Linjenummer: 252 208 

Type endring: endringsforslag 209 

Opprinnelig tekst: d) Gje nye tillitsvalde tilstrekkeleg opplæring og kursing ved behov. 210 

Endring og begrunnelse: Legge til veiledning for tillitsvalgte, da dette i noen tilfeller er 211 
nødvendig i håndtering av enkeltsaker. 212 
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Ny tekst: d) Gje nye tillitsvalde tilstrekkeleg opplæring, kursing ved behov og 213 
veiledning om nødvendig. 214 

 215 

Forslag 21 – vedtatt  216 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 217 

Sidetall: 12 218 

Linjenummer: 244 219 

Type endring: endringsforslag 220 

Opprinnelig tekst: Utforska betre måtar å visa endringsforslag under parlamentsmøter. 221 

Endring og begrunnelse:  222 

Ny tekst: Utforske mer oversiktlige måter å formatere sakspapirer på, og utforske ulike 223 
måter å vise endringsforslag på under parlamentsmøter. 224 

 225 

Forslag 22 – falt  226 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 227 

Sidetall: 12 228 

Linjenummer: 251 229 

Type endring: strykningsforslag 230 

Opprinnelig tekst: Arbeida for auka deltaking ved val og engasjement i studentfriviljugskapa 231 

Endring og begrunnelse: For å gi plass til politiske og organisatoriske prioritetssaker kan 232 
dette punktet strykes for en noe mer effektiv handlingsplan. Punktet kan anses som en 233 
kjernedrift av Parlamentsarbeid uavhengig handlingsplan. 234 

Ny tekst:  235 

 236 

Forslag 23 – falt 237 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 238 

Sidetall: 12 239 

Linjenummer: 252 240 

Type endring: strykningsforslag 241 

Opprinnelig tekst: Gje nye tillitsvalde tilstrekkelig opplæring ved  242 

Endring og begrunnelse:  243 

Ny tekst:  244 

 245 

 246 
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Forslag 25 – vedtatt  247 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 248 

Sidetall: 12 249 

Linjenummer: 256 250 

Type endring: tilleggsforslag 251 

Opprinnelig tekst: Arbeide for at ansatte gjør emneevalueringer fra tidligere emner 252 
tilgjengelig for tillitsvalgte. 253 

Endring og begrunnelse:  254 

Ny tekst:  255 

 256 

Forslag 1 – Vedtatt  257 

Forslagstiller (navn): Erlend Wahl 258 

Sidetall: 13 259 

Linjenummer: 272 260 

Type endring: endringsforslag 261 

Opprinnelig tekst: Arbeida for at studentar i større grad involverast i forsking ved OsloMet og 262 
at dei ikkje vert utnytta som billeg arbeidskraft. 263 

Endring og begrunnelse: Fjernet den delen som omhandler at studenter ikke skal bli utnytta 264 
som billig arbeidskraft, da det er beskrevet i punkt c (linjenummer 276) 265 

Ny tekst: Arbeida for at studentar i større grad involverast i forsking ved OsloMet. 266 

 267 

Forslag 10 – vedtatt 268 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 269 

Sidetall: 13 270 

Linjenummer: 274 271 

Type endring: endringsforslag 272 

Opprinnelig tekst: Arbeida for at fokus på forsking ikkje skal gå på kostnad av det 273 
pedagogiske og faglege innhaldet 274 

Endring og begrunnelse: Dette punktet kan i sin helhet anses å høre hjemme i 275 
prinsipprogrammet til SP. Jeg håper at vi kunne heller satt som et punkt i handlingsplanen 276 
hvordan vi arbeidet for å få problematikken rundt førstekompetanse på agendaen. Kravet 277 
om antall stillinger med førstekompetanse kan komme bekostning av undervisningsstimer 278 
for studenter og arbeidsrelevant erfaring hos undervisere. 279 

Ny tekst: Avholde en workshop rundt problematikken ved kravet om % av førstekompanse 280 
hos ansatte på universitetet. 281 

 282 
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Forslag 11 – vedtatt  283 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen og Thomas Finnøy Trouiller 284 

Sidetall: 13 285 

Linjenummer: 285 286 

Type endring: strykningsforslag 287 

Opprinnelig tekst: Arbeida for auka kvalitet i -og mengd av tverrfagleg og tverrprofesjonelt 288 
samarbeid 289 

Endring og begrunnelse: Finnes i prinsipprogrammet vårt, og er et for lite konkret punkt til å 290 
ha i handlingsplanen. 291 

Ny tekst:  292 

 293 

Forslag 18 – vedtatt 294 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen og Thomas Finnøy Trouiller 295 

Sidetall: 13 296 

Linjenummer: 288 297 

Type endring: tilleggsforslag 298 

Opprinnelig tekst:  299 

Endring og begrunnelse:  300 

Ny tekst: Jobbe for at eksamener automatisk skal sende ut begrunnelse sammen med 301 
karakterutgivelse. 302 

 303 

Forslag 26 – vedtatt 304 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 305 

Sidetall: 13 306 

Linjenummer: 288 307 

Type endring: tilleggsforslag 308 

Opprinnelig tekst: Sørge for at studenter ikke blir gitt fravær for å ha av kamera på Zoom- 309 
eller lignende digitale undervisning. 310 

Endring og begrunnelse:  311 

Ny tekst:  312 

 313 

Forslag 34 – vedtatt 314 

Forslagstiller (navn): Karl Magnus NCD Nyeng 315 

Sidetall: 13 316 
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Linjenummer: 288 317 

Type endring: tilleggsforslag 318 

Opprinnelig tekst:  319 

Endring og begrunnelse: Nytt kulepunkt som er en mer generell tilnærming til flere 320 
spesifikke endringsforslag. 321 

Ny tekst: Arbeide for å ivareta og styrke studenters rettigheter knyttet til ekstraordinært 322 
fravær og tilretteleggingsbehov ved arbeidskrav, obligatorisk oppmøte og især under praksis. 323 

 324 

Forslag 35 – vedtatt 325 

Forslagstiller (navn): Karl Magnus NCD Nyeng 326 

Sidetall: 13 327 

Linjenummer: 288 328 

Type endring: tilleggsforslag 329 

Opprinnelig tekst:  330 

Endring og begrunnelse: En sammenslåing av flere innsendte forslag angående 331 
karakterbegrunnelse. 332 

Ny tekst: Arbeide for at eksamen anses som en læringssituasjon, karatkerbegrunnelse 333 
utleveres sammen med eksamenskarakter, og at begrunnelsen inneholder 334 
forbedringspotensialer og elementer som gjør studenten trygg på at det er sin 335 
eksamensbesvarelse som er vurdert. 336 

 337 

Forslag 13 – vedtatt 338 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 339 

Sidetall: 13 340 

Linjenummer: 291 341 

Type endring: endringsforslag 342 

Opprinnelig tekst: Arbeida for auka kvalitet i og mengde av tverrfagleg og tverrprofesjonelt 343 
samarbeid. 344 

Endring og begrunnelse: Dette punktet opplever jeg også som et prinsipp, mer enn en 345 
konkret handlingsplansmål. Derimot ser jeg at mange har hatt og vil ha digitale praksiser i 346 
løpet av viruset-hvis-navn-ikke-må-nevnes. Dette kunne man fokusert på å fulgt nøyere opp 347 
med tillitsvalgte, praksisadministrasjoner m.m og sørget for visse rettigheter / føringer for 348 
digital praksis. 349 

Ny tekst: Ivareta studentenes rettigheter for god prakisopplæring i alternative digitale 350 
praksissituasjoner gjennom Covid-19. 351 

 352 

Forslag 27 – vedtatt  353 
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Forslagstiller (navn): Eskil Uggen og Thomas Finnøy Trouiller 354 

Sidetall: 14 355 

Linjenummer: 306 356 

Type endring: tilleggsforslag 357 

Opprinnelig tekst:  358 

Endring og begrunnelse:  359 

Ny tekst: Sørge for at mengden studentarealer (undervisningsrom, grupperom, 360 
lesesalsplasser o.l.) må samsvare med en økende studentmasse på OsloMet. 361 

 362 

Forslag 28 – vedtatt 363 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 364 

Sidetall: 14 365 

Linjenummer: 323 366 

Type endring: endringsforslag 367 

Opprinnelig tekst: Arbeida for at OsloMet sine digitale plattformer blir universelt utforma 368 
innanfor lovkravet om universelt utforma digitale ressursar før utgangen av 2020 369 

Endring og begrunnelse: Språklig endring da arbeidet nå går over i en reaktiv fase, ikke en 370 
proaktiv. 371 

Ny tekst: Arbeida for at OsloMet sine digitale plattformer blir universelt utformet, da 372 
lovkravet om universelt utforma digitale ressurser trådte i kraft januar 2021. 373 

 374 

Forslag 15 – vedtatt 375 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller og Eskil Uggen 376 

Sidetall: 12 377 

Linjenummer: 242 378 

Type endring: tilleggsforslag 379 

Opprinnelig tekst: b) Ha ei oppdatert nettside med tilgjengeleg informasjon om 380 
tillitsvaldsrolla og studentdemokratiet 381 

Endring og begrunnelse: Legge til på "på norsk og engelsk." i slutten av setningen til den 382 
opprinnelige teksten. De nye nettsidene er veldig gode på norsk. Ønsker gjerne at de skal bli 383 
enda bedre for de som i større grad leser på engelsk. 384 

Ny tekst: Ha ei oppdatert nettside med tilgjengeleg informasjon om tillitsvaldsrolla og 385 
studentdemokratiet på norsk og engelsk. 386 

 387 

Forslag 30 – vedtatt 388 
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Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller og Eskil Uggen 389 

Sidetall: 14 390 

Linjenummer: 322 391 

Type endring: endringsforslag 392 

Opprinnelig tekst: Arbeida for å fremma studentane si meinig i «den gode 393 
studentopplevelsen» 394 

Endring og begrunnelse: Ønsker å slå sammen to punkter i handlingsplanen. Altså slå 395 
sammen punkt e) inn i punkt c). Dette er for å synliggjøre at DGS og LMU i større grad må 396 
samarbeid da de har en del overlappende tematikk innenfor feltet læringsmiljø. 397 

Ny tekst: Arbeide for at DGS sitt arbeid involveres i utviklingen av studiekvalitet på OsloMet. 398 
Videre bør Læringsmiljøutvalget prioriteres og inkluderes i saker som angår læringsmiljø. 399 

 400 

Forslag 31 – vedtatt 401 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller og Eskil Uggen 402 

Sidetall: 14 403 

Linjenummer: 325 404 

Type endring: strykningsforslag 405 

Opprinnelig tekst: Prioritera at Læringsmiljøutvalet blir inkludert, og teken i bruk i saker som 406 
angår læringsmiljø. 407 

Endring og begrunnelse: Ønskes å strykes på bakgrunn av ønsket om sammenslåing av 408 
punkter om DGS og LMU i tidligere forslag. 409 

Ny tekst:  410 

 411 

Forslag 36 – vedtatt 412 

Forslagstiller (navn): Mats Ugland 413 

Sidetall: 14 414 

Linjenummer: 310 415 

Type endring: tilleggsforslag 416 

Opprinnelig tekst:  417 

Endring og begrunnelse: Studente på kjeller har lenge savnet en sosial møteplass som kan 418 
brukes etter skolen og har per idag få til ingen møteplasser egnet for studentene. Frem mot 419 
utflytting fra Kjeller i 2024 fryktes det at studiemiljøet skal bli enda dårligere enn det er i dag 420 
og universitet ønsker og iverksette tiltak for å unngå dette. Derfor er dette bra timing for å få 421 
gjennomslag på noe stort og meningsfullt for studentene. 422 

Ny tekst: Arbeidsutvalget skal hjelpe til med å opprette en studentpub på campus kjeller 423 

 424 
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Forslag 16 – falt 425 

Forslagstiller (navn): Mats Ugland 426 

Sidetall: 13 427 

Linjenummer: 282 428 

Type endring: strykningsforslag 429 

Opprinnelig tekst: "Arbeida for at alle førelesingar skal gjerast tilgjengelege digitalt fram til 430 
korona ikkje lenger påverkar studiekvardagen." 431 

Endring og begrunnelse: Mange forelesere, spesiellt gjesteforelesere ønsker ikke at 432 
forelesningene deres ikke skal legges ut ettersom det kan deles ubegrenset videre. 433 
Foreleseren vil også i mye høyere grad begrense seg selv om hvilke temaer de vil snakke om. 434 
feks historier fra arbeidslivet som kan være god læring for studentene. 435 

Ny tekst:  436 

 437 

Forslag 37 – vedtatt 438 

Forslagstiller (navn): Celine Lyngås Sataøen 439 

Sidetall: 13 440 

Linjenummer: 282 441 

Type endring: endringsforslag 442 

Opprinnelig tekst: "Arbeida for at alle førelesingar skal gjerast tilgjengelege digitalt fram til 443 
korona ikkje lenger påverkar studiekvardagen." 444 

Endring og begrunnelse: At det skal komme til en enighet mellom foreleser og klasse om 445 
forelesningene skal tas opp og legges ut 446 

Ny tekst: "Arbeida for at enkelte førelesingar skal gjerast tilgjengelege digitalt ved behov 447 
fram til korona ikkje lenger påverkar studiekvardagen." 448 

 449 

Forslag – falt  450 

Forslagstiller (navn): AU 451 

Sidetall: 48 452 

Linjenummer: 772 453 

Type endring: strykningsforslag 454 

Opprinnelig tekst: arbeida for å sikre at studentar som deltek i forskingsprosjekt ved 455 
institusjonen ikkje vert utnytta som billeg arbeidskraft. 456 

Endring og begrunnelse: meininga er allereie dekkja i punkt a i same kapittel. AU ser det som 457 
unødvendig å ta to punkt med tilnærma lik ordlyd og meiningsinnhald i same dokument.  458 

Ny tekst:  459 

 460 
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Forslag – vedtatt  461 

Forslagstiller (navn): AU 462 

Sidetall: 49 463 

Linjenummer: 809 464 

Type endring: tilleggsforslag 465 

Opprinnelig tekst:  466 

Endring og begrunnelse: Ny linje med nytt punkt. Tillegg om kompensasjon for arbeid 467 
studentar gjer i promovideoar, -bilete og anna kommersielt materiale. Studentar har 468 
rapportert at dei har brukt fleirfaldige timar på innspeling av promovideoar for studiet sitt 469 
utan å bli kompensert for arbeidet eller tida si. Studentparlamentet meiner at studentar 470 
ikkje skal bli nytta som billeg arbeidskraft i forsking, og me meiner det same prinsippet bør 471 
gjelde i andre samanhengar.  472 

Ny tekst: c) sikra kompensasjon for arbeid utført av studentar på OsloMets vegne utanom 473 
ordinær studietid.  474 

 475 

 476 

Vedtak: 477 

• SP vedtar «Handlingsplan 2020/2021» med de endringer som er forekommet på 478 
møtet. 479 

• AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer. 480 
 481 

 482 

  483 
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Sosialt utvalg 484 

Psak 08/21a 485 

 486 

Som dere har kjent på er det sosiale i SP truet og det ønsker vi å gjøre noe med ved å 487 
etablere en ny komite som skal ha som hovedoppgave å styrke det sosiale i SP hvor alle i SP 488 
skal ha mulighet til å delta. Vi har foreslått at varigheten er ut siste møtet i 2021.  489 

Forslagene ble votert over: 490 

 491 

Forslag 18 – vedtatt  492 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 493 

Sidetall: 19 494 

Linjenummer: 389  495 

Type endring: tilleggsforslag 496 

Opprinnelig tekst: Fire medlemmer av Studentparlamentet. 497 

Endring og begrunnelse: Hvorfor begrense til spesifikt fire? Skal vi virkelig velge bort noen i 498 
et reellt valg hvis for mange har lyst til å lage kul aktivitet i Studentparlamentet? Ledere bør 499 
det også være av utvalg. Som en sosial gjeng tenker jeg de best kan velge selv hvem som bør 500 
fungere som ordstyrer og diktator av komité. 501 

Ny tekst: De som ønsker kan få bli med i komitéen. Komitéen konstituerer selv en leder. 502 

 503 

Forslag 38 – vedtatt 504 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 505 

Sidetall:  506 

Linjenummer: 389 507 

Type endring: tilleggsforslag 508 

Opprinnelig tekst: 509 

Endring og begrunnelse:  510 

Ny tekst: Det skal være minimum fire medlemmer i komitéen 511 

 512 

Forslag 20 – falt 513 

Forslagstiller (navn): Eskil Uggen 514 

Sidetall: 19 515 

Linjenummer: 392 516 

Type endring: endringsforslag 517 
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Opprinnelig tekst: SP vedtar nytt mandat for Sosialtutvalg 518 

Endring og begrunnelse: Sosialt utvalg er ett snodig og litt lite virtoust navn. Vi bør finne noe 519 
mer koselig, noe mer trøndersk, og denne filosofien finner du i mitt navneforslag. 520 

Ny tekst: SP vedtar nytt mandat for Koseklumpan-komitéen 521 

 522 

Forslag 24 – vedtatt 523 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller 524 

Sidetall: 19 525 

Linjenummer: 392  526 

Type endring: endringsforslag 527 

Opprinnelig tekst: SP vedtar nytt mandat for Sosialtutvalg 528 

Endring og begrunnelse: Dette utvalget er en komite og bør kanskje inkludere dette i navnet. 529 
Ønsker å kalle det for SASSUM-komiteen (styrking av sosialt samvær utenfor møtetid). 530 
Navnet for komiteen gjenspeiler dermed deres formål. 531 

Ny tekst: SP vedtar nytt mandat for SASSUM-komiteen  532 

 533 

Forslag 39 – falt 534 

Forslagstiller (navn): Eskil 535 

Sidetall:  536 

Linjenummer: 389 537 

Type endring: endring 538 

Opprinnelig tekst: 539 

Endring og begrunnelse: engelsk oversettelse 540 

Ny tekst: Engelsk navn til komitéen skal være: Cuddly Club 541 

 542 

Vedtak:  543 

•  SP vedtar nytt mandat for Sosialt utvalg med de merknader som er forekommet under 544 
møtet. 545 

  546 



 

17 

 

Sosialt utvalg valg 547 

Psak 08/21 b 548 

 549 

SASSUM er på plass og vi skal få på plass fire medlemmer. Er du interessert i å gjøre 550 
hyggelige ting og arrangere hyggelige ting er dette komiteen for deg.  551 

Vi skal velge minst fire medlemmer, det vil si at flere kan stille. 552 

Det åpnes for valg:  553 

Kandidater: Eskil Uggen, Lise Waage, Thomas Finnøy Trouiller, Henriette Bøe, Thea Aune 554 
Bendixen, Lovise Meyer. 555 

 556 

Kandidatene velges ved akklamasjon. 557 

 558 

Vedtak:  559 

•  SP velger minst 4 medlemmer, Eskil Uggen, Lise Waage, Thomas Finnøy 560 
Trouiller, Henriette Bøe, Thea Aune Bendixen og Lovise Meyer, til Sosialt utvalg 561 
fra Studentparlamentet.  562 

  563 



 

18 

 

Politisk dokument om Berekraft og Miljø 564 

Psak 09/20  565 

 566 

Dette er en stor sak som vi har jobbet med siden vi startet i AU. Bærekraft blir viktigere og 567 
viktigere og dette prøver vi å gjenspeile i dokumentet. Dette AU har valgt å sende inn et 568 
helhetlig endringsforslag i stedet for å sende inn en haug med endringsforslag til det 569 
eksisterende dokumentet. Vi har prøvd å korte det ned, men samtidig beholde alle 570 
hovedpunktene og legge til noe nytt.  571 

Det voteres over forslag:  572 

 573 

Forslag 40 – vedtatt 574 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller 575 

Sidetall: 30 576 

Linjenummer: 631 577 

Type endring: tilleggsforslag 578 

Opprinnelig tekst: 579 

Endring og begrunnelse:  580 

Ny tekst: Studentparlamentet mener at OsloMet ikke skal investere i fond som ikke er 581 
fossilfrie. 582 

 583 

Forslag 33 – vedtatt 584 

Forslagstiller (navn): Henriette Bøe 585 

Sidetall: 28 586 

Linjenummer: 590 587 

Type endring: endringsforslag 588 

Opprinnelig tekst: Studentparlamentet ønskjer at OsloMet skal samarbeide med Ruter og 589 
andre liknande selskap for å sikre at studentar og tilsette har ei enkel rute frå sentrum til 590 
studiestad. 591 

Endring og begrunnelse: Legge til SiO-boligene, da ikke alle SiO-boligene ligger i nærheten av 592 
studiestaden de tilhører eller sentrum. Eks. Åråsen som tilhører Kjeller. 593 

Ny tekst: Studentparlamentet ønskjer at OsloMet skal samarbeide med Ruter og andre 594 
liknande selskap for å sikre at studentar og tilsette har ei enkel rute mellom sentrum, 595 
studiestad og SiO-boligene. 596 

 597 

Forslag 32 – falt 598 

Forslagstiller (navn): Amalie Fadler Opdal 599 
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Sidetall: 32 600 

Linjenummer: 666 601 

Type endring: tilleggsforslag 602 

Opprinnelig tekst: 603 

Endring og begrunnelse: Kollektivtilbudet mellom campus Kjeller og nærmeste SiO-boliger er 604 
unødvendig tungvint. På en relativ kort avstand må man bytte buss, og bussene passer 605 
sjeldent med hverandre. Tilbudet bør forbedres, for å gjøre det mer attraktivt å bo nærmere 606 
campus. Dette blir da mer bærekraftig, grunnet minsket reisevei. 607 

Ny tekst: Kollektivtilbudet mellom campus Kjeller og nærmeste SiO-boliger bør også 608 
forbedres, for å gjøre det mer attraktivt å bo nærmere campus. 609 

 610 

Forslag 29 – vedtatt 611 

Forslagstiller (navn): Amalie Fadler Opdal 612 

Sidetall: 29 613 

Linjenummer: 585  614 

Type endring: tilleggsforslag 615 

Opprinnelig tekst:  616 

Endring og begrunnelse: De eksisterende ladestasjonene ved campus Kjeller er stengt, 617 
grunnet utflytting i 2024. Ladestasjonene bør være tilgjengelige for studenter og ansatte 618 
fram til utflytningen. 619 

Ny tekst: De eksisterende ladestasjonene campus Kjeller bør åpnes opp igjen fram til 620 
utflytningen i 2024. 621 

 622 

 623 

Vedtak: 624 

• Studentparlamentet vedtar Politisk dokument om bærekraft og miljø med de 625 
endringene som er kommet fram under møtet 626 

• Studentparlamentet gir arbeidsutvalget redaksjonell fullmakt 627 
 628 

  629 
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Vedtektsendring 630 

Psak 10/21  631 

Arbeidsutvalget foreslår en endring av vedtektene våre under øvrige dokumenter og ønsker 632 

da å legge til at man skal oversette politiske dokumenter. Dette er viktig for at også de 633 

internasjonale studentene skal ha mulighet til å sette seg inn i disse dokumentene og vi 634 

ønsker at SP skal forplikte seg til dette. Ifølge våre regler må vedtekstendring tas opp på to 635 

møter. Derfor vil det tas til etterretning på dette møtet og tas opp til votering igjen på P3. 636 

Ettersom P3 er valgmøtet må dette utsettes til P4.  637 

Vi har i utgangspunktet tenkt at det ikke ligger under AUs oppgaver, det er heller ikke i tråd 638 

med arbeidsbeskrivelsen til konsulentene. Vi tenker derfor det vil være aktuelt å hyre inn 639 

noen til å ta denne jobben. Det vil være snakk om 3-4 dokumenter i året. Man kan søke om 640 

økt budsjett til dekke dette. Vi har gode muligheter til å få til dette. Det er ønskelig å få mer 641 

informasjon om hvor mye det vil koste når saken skal tas opp neste gang. AU vil ta kontakt 642 

med Økkons og sjekke priser for dette. Vi har valgt et år som utgangspunkt for at det vil 643 

kunne gå på neste års budsjett dersom vi må søke om økt budsjett. Vi har ikke gjort oss opp 644 

noen mening på om SP skal utarbeide færre politiske dokumenter. Vi legger ikke noe føring 645 

på at vi skal kutte ned på antall dokumenter.  646 

 647 

Vedtak: 648 

• Studentparlamentet tar vedtektsendringsforslaget til etterretning, og behandler det 649 
på neste P4 650 

 651 

 652 

Eventuelt 653 

 654 

Midlertidig vedtektsendring 655 

Vi har kommet med en eventuelt sak for å sikre at AU kan fungere dersom noen skulle bli 656 
syke i løpet av vår periode. Ifølge paragraf 3.3.5. i våre vedtekter står det at det må være 657 
minimum 3 av AUs medlemmer til stedet under AUs møter for å være vedtaksdyktige. 658 
Ettersom en fra AU går ut i permisjon ber vi derfor om et unntak fra denne paragrafen fram 659 
til 30. juni 2021 til at vi er vedtaksdyktige dersom 2 av 3 av AUs medlemmer er til stede. 660 
Dette for å gjøre det mulig å få sendt ut sakspapirer innen fristen o.l.  661 

 662 

Forslag 41 – vedtatt 663 

Forslagstiller (navn): AU 664 



 

21 

 

Type endring: endringsforslag 665 

Opprinnelig tekst: 5. Vedtaksdyktighet er oppnådd når minimum tre (3) av Arbeidsutvalgets 666 
medlemmer er til stede på Arbeidsutvalgets møte. 667 

Endring og begrunnelse:  668 

Ny tekst: 5. Vedtaksdyktighet er oppnådd når minimum to (2) av Arbeidsutvalgets 669 
medlemmer er til stede på Arbeidsutvalgets møte. (Gjelder fram til 30.juni 2021) 670 

 671 

Møtekritikk 672 

 673 

Takk for bra møteledelse og gode innspill til å skrive resolusjon. Når vi hopper mellom 674 
dokumenter og sånt på en skjerm går det litt fort når vi skal avgi stemme. Det blir ikke alltid 675 
sortert likt.  676 

Jeg vil takke for et bra møte. Jeg fikk ikke vært med på P1, så synes det var veldig kjekt å se 677 
nye fjes. Ønsker meg endringsforslagsnummer til neste gang. 678 

 679 

Dette har jeg gruet meg litt til. Jeg trekker meg fra KK og det er mange jeg vil takke. Jeg vil 680 
takke min med-KKer Anna og det tidligere AU og nåværende AU som har vært nydelige og 681 
jobbe med, samt ordstyrere, referenter og hele SP som har holdt det gående. Jeg vil særlig 682 
takke Henriette. Jeg takker med dette for meg og så ses vi helt sikkert på neste møte.  683 

 684 

Det å sitte i KK er en skikkelig tøff jobb og vi synes du har vært en kjempegod hjelp for oss 685 
ordstyrere. 686 

 687 

Vil takke for innsatsen Mikkel har lagt inn i KK. Det betyr veldig mye for medstudentene dine 688 
og studentdemokratiet generelt. Det har vært et kjekt møte, gode forslag og kjekt med en 689 
kose komite. Fabelaktig ordstyring, kunne ikke vært bedre.  690 

 691 

Herlig møte! Jeg liker at vi alle har litt glimt i øye når vi debaterer. Vi må tenke på valg og det 692 
anbefales å tenke litt på. Hva kan man tenke seg å stille til. 693 

 694 

Takk for innsatsen Mikkel, helt supert at du har vært med såpass lenge. Det har vært veldig 695 
hyggelig og lykke til videre. Håper vi ser deg videre i en eller annen form. Takk fro godt møte, 696 
takk for ordstyrere som har rettet i forslagsark og fått dette til strålende og takk for godt 697 
debattklima. Vil oppfordre Ola og alle andre til å sende inn forslag til den sosiale komiteen 698 
som er vedtatt. 699 

 700 

Vi skal ha valg til internasjonal komite der man kan stille. 701 
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 702 

Takk for møtet alle sammen. Vil takke for at det har vært en god tone og ønsker også gjerne 703 
også forslagsnummer og linjenummer og sidetall som egen kolonne. Jeg vil ønske AU lykke til 704 
med handlingsplanen som har fått enda mer å jobbe med. Noen ganger synes det at dere 705 
ikke helt hører hva AU sier og det kan absolutt være lurt å få med seg. Jeg er leder for VK og 706 
snart blir det valgmøte. Vi skal jobbe masse med å intervjue dere som stiller. Det er en del 707 
frister dere må forholde dere til og det vil jeg sende ut i løpet av kort tid. Det vil også legges 708 
en egen sak ut av AU. Her kommer alle fristene for å stille til valg, sende inn case oppgave, 709 
osv. det er en haug av verv å stille til og en del er også honorerte. Kom igjen! Studentene 710 
trenger dere! Vi trenger dere til å fortelle rektoratet hvordan ting skal være.  711 

 712 

Masse lykke til til Mikkel og tusen takk for innsatsen. Til hele SP takk for god tone. Å sitte i SP 713 
er mye learning by doing og vi merker at dere blir bedre og bedre. Kjempebra! Det går rett 714 
oppover. Handlingsplanen burde behandles mer som et strategi dokument. Takk for at jeg 715 
har fått vært ordstyrer. 716 

 717 

Tusen takk for alle forhåndsinnsendte forslag, det var veldig gøy og veldig gøy å se nye navn. 718 
Vi har hatt noen supre ordstyrere, det er så deilig å bare kunne slappe av. Tusen takk Mikkel! 719 
Du gjør alltid en god jobb.  Viser video og oppfordrer til å stille til valg.  720 

 721 

Dette har vært et koselig møte, vi har vedtatt politikk og fått flere arbeidsoppgaver. Jeg liker 722 
litt at handlingsplanen er fyldig. Man kan se diverse frister på sidene våre og der vil også 723 
kandidatskjema komme. Vil også rette en stor takk til Mikkel. Du har gjort en fantastisk jobb! 724 
Jeg vet hvordan det er å være i KK, man får mye hate, føles det som noen ganger. Du har 725 
også vært alene i KK og måttet ta beslutninger også.  726 

 727 

Tusen takk for et fantastisk møte, dere hadde mye å si på handlingsplanen, hadde håpet 728 
dere hadde litt mer å si på PDBM. Men det var gøy å få bekreftelse på at dette dokumentet 729 
var bra. Tusen takk til Mikkel! Uten KK fungerer ikke SP og AU. Det er kanskje en av de 730 
største drittjobbene som finnes i studentpolitikken og du har gjort en kjempegod jobb. 731 
Kjempebra! Tusen takk til Elsa, du har vært et lysglimt i hverdagen vår, du er ekstremt 732 
kunnskapsrik og utrolig lett å ha med å gjøre.  733 

 734 

Idag får jeg avslutte. Tusen takk for møtet, det at dere er gode og dyktige er helt sant. Dere 735 
blir bedre og bedre. Jeg skal inn i et stort personlig prosjekt og skal inn i mammaperm i 736 
morgen og skal derfor ikke være mer i AU. Det blir litt mer arbeid på de andre, men det tror 737 
jeg skal gå fint. Jeg vil takke for min periode, det har vært veldig hyggelig. Selv om det har 738 
vært hjemmekontor og mye skjerm. Jeg ønsker dere masse lykke til og oppfordrer alle til å 739 
stille til valg. Det er veldig lærerikt.  740 

 741 

 742 


