
 

 

Velkommen til 

Parlamentsmøte 3/2021 
 

 

 

  

Dag og dato:  lørdag, 8. mai 2021 
Tidspunkt:  10.45 – 17.00 
Rom: Join Zoom Meeting 
https://oslomet.zoom.us/j/61903828939?pwd=NUtMamdGMVg4NGRjVnozMVV3eD
VjZz09  
 
Meeting ID: 619 0382 8939 
Password: 741024 
 

Det er viktig at alle gir beskjed om de kommer eller ikke av to grunner. Det blir 
servert mat til antallet påmeldte og for representantene må vi vite om vi skal innkalle 
varaer. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/198103   

 

https://oslomet.zoom.us/j/61903828939?pwd=NUtMamdGMVg4NGRjVnozMVV3eDVjZz09
https://oslomet.zoom.us/j/61903828939?pwd=NUtMamdGMVg4NGRjVnozMVV3eDVjZz09
https://nettskjema.no/a/198103
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 21 

Innkalling til: 22 

Parlamentsmøte P3/2021 23 

Til:    Representanter i Studentparlamentet m/vara 24 

Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet 25 
ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, Khrono, Radio 26 
Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og Studentrepresentanter i Universitetsstyret  27 

Tidsplan og saksliste for møtet: 28 

  29 
Tidsplanen er veiledende. 30 

Tid: Saksnr: Sak: Sakstype: 

10.45-11.00  Logg på og sørg for at utstyret ditt virker  

11.00-11.30 
Psak 00/21 a, 
b, c, d og e 

Konstituering, orienteringer og 
ettergodkjenninger Konstituering  

11.30 11/21 Valg av Studentparlamentet sitt Arbeidsutvalg Valg 

 Pause 

 12/21 
Valg av studentrepresentanter til 
universitetsstyret  Valg  

 Pause  

 13/21 
Valg av studentrepresentanter til 
Klagenemnda Valg 

 14/21 
Valg av studentrepresentanter til 
Skikkethetsnemnda Valg 

 15/21 
Valg til kontrollkomiteen (KK) til 
Studentparlamentet OsloMet Valg 

 16/21 Valg av valgkomite for neste valgmøte (VK) Valg  

14.20-15.00 Lunsj 

15.00 17/21 
Valg av studentrepresentanter til 
læringsmiljøutvalget (LMU) Valg  

 18/21 
Valg av studententrepresentanter i 
Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU) Valg  

 19/21 
Valg av studentrepresentanter til 
Utdanningsutvalget Valg  

 20/21 Valg av studentrepresentanter til INTERACT Valg  

 21/21 
Valg av studentrepresentanter til 
Tilsettingsutvalgene Valg  

Saksbehandler: Orgkons 
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 22/21 
Valg av studentrepresentanter til 
Kulturutvalget Valg  

17.00  Møteslutt (senest)  

  31 
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Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth 
Ringstad 

Til: Studentparlamentet (SP) 32 

Fra: Organisasjonskonsulent (OK)  33 

Konstituering 34 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 35 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  36 

Forslag til vedtak: 37 

• Martine Gjerde og Jonas Danielsen Virtanen velges til ordstyrere  38 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 39 

• KK velges til tellekorps 40 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 41 

Forslag til vedtak: 42 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 43 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 44 

Forslag til vedtak: 45 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 46 
møtet 47 

d) Orienteringssaker 48 

Orienteringer fra: 49 

• AU 

• KK 

• Universitetsstyret 

• LMU 
 

• Rektoratet 

• VT 

• SPs egne komiteer 

• Studentenes fakultetsråd og Studentråd. 

       Forslag til vedtak: 50 

• Sakene tas til orientering. 51 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 52 

Godkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument. 53 

Forslag til vedtak: 54 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 55 
godkjennes.  56 
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Til Studentparlamentet (SP) 57 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 58 

Orientering fra Arbeidsutvalget 59 

Psak 00/21 d 60 

 61 

Bakgrunn: 62 

Ved hvert SP-møte skal AU levere en orientering om hva vi har gjort siden forrige 63 
parlamentsmøte, slik at representantene skal ha kontroll og oversikt over arbeidet AU gjør.  64 

Parlamentsmedlemmene oppfordres til å stille spørsmål om orienteringen på forhånd, slik at 65 
AU kan svare på det under vår muntlige orientering. Det vil også bli mulighet for å stille 66 
spørsmål under møtet. Etter AU sin orientering kan man diskutere arbeidet AU har gjort.  67 

 68 

Generell orientering: 69 

 70 

Sidan sist møte har arbeidsutvalet brukt mykje tid på oppfølging av krisepakken, 71 
campusprogrammet og landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon. AU har gjeve innspel til 72 
leiinga på campusprosjektet, opning av- og aktivitet på campus, grunngjeving på eksamen og 73 
nye vurderingsformar. I desse møta har ein òg teke opp ladestasjonar på Kjeller, som er 74 
etterspurd i Handlingsplanen, desse er stengt og vil bli erstatta. Ein har òg vidareformidla 75 
bekymringane om mangel på oppfølging av smittevern i praksis. Arbeidsutvalet har òg møtt 76 
med dekanar for å diskutere framgonga i og strategi om campusprosjektet. AU brukte òg ei 77 
veke på promotering av eige val gjennom å dela sine arbeidsdagar via Instagram.  78 

Leiar: 79 

Sidan 2. parlamentsmøte har leiar saman med nestleiar gjeve innspel til styremøtet i mars. 80 
Mykje av tida til leiar har gått til å førebu seg og delegatane på landsmøtet til NSO, som 81 
haldast simultant med utsending av sakspapir. Herunder har ho arrangert fire formøter og 82 
delteke på NSO sine eigne formøter; Eit for alle delegatar og eit for delegasjonsleiarar. På 83 
eigne formøter har delegasjonen brukt tid på å intervjue kandidatar til leiar- og 84 
nestleiarrollene, gått gjennom politikken som skal vedtakast på LM og førebudd seg på det å 85 
væra delegat. Utover formøtene har det gått mykje tid til administrativt arbeid rundt LM. 86 

Leiar var i mars i møte med Studenthovudstaden, der psykisk helse var eit sentralt tema, 87 
dette i samband med SHoT-undersøkinga som gjekk gjennom delar av mars og april.  88 
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Leiar var i møte med Universitets- og Høyskolerådet og NSO i mars, der ein diskuterte 89 
bruken av delen av studentpakken som institusjonane sjølv har råd over. Desse pengane er 90 
fordelt til DGS og blir no brukt på å oppretta stillingar som studentane sjølv kan «designe». 91 

Leiar har sidan sist møte blitt intervjua av Journalen om studentfriviljugnad og av Dagens 92 
Næringsliv om fjusk og alternative vurderingsformar. Ho har òg vore medverkande i eit 93 
innlegg i klassekampen om valløfter og i Universitas om opning av lesesalar og arbeidet til 94 
studentleiarar. 95 

 96 

 97 

Nestleder 98 

Nestleder har siden forrige parlamentsmøte hatt mer møteaktivitet enn tidligere i perioden. 99 
OsloMet har avholdt sin budsjettkonferanse, hvor nestleder deltok på vegne av AU. Årets 100 
tema var hvordan OsloMet kan øke det økonomiske handlingsrommet og hva man skal 101 
benytte dette handlingsrommet på.  102 
 103 
Det har vært et par møter om etablering av et nytt system for registrering av tillitsvalgte. 104 
Foreløpig har man ikke kommet videre i dette arbeidet, da OsloMet ønsker å avvente en ny 105 
tjenesteplattform før de utvikler et nytt system. Foreløpig antar man at en ny 106 
tjenesteplattform kan være integrert i slutten av 2022.  107 
 108 
Grunnet kolliderende møter deltok nestleder i et møte i styringsgruppen for 109 
campusprogrammet på vegne av FagPol. Styringsgruppen ønsker at US kommer tilbake med 110 
mer konkret informasjon om størrelsen på den fremtidige Campus Romerike.  111 
 112 
Sammen med studentlivskoordinator og organisasjonskonsulenten har nestleder deltatt i 113 
planleggingen av årets student og årets underviser. Det er nå åpnet opp for å nominere 114 
kandidater til begge priser, fristen for å nominere kandidater er 5. mai.  115 
Nestleder har siden forrige møte fulgt opp studentdemokratiet, gjennom å delta på møter i 116 
SFR og klassens time der det har vært behov. Det har blitt avholdt ett møte i lederforum, 117 
hvor blant annet campusprosjektet og SFR sin mulighet til å gi innspill på dette til fakultetene 118 
ble diskutert. 119 
 120 
Styringsgruppen i Den gode studentopplevelsen har hatt ett møte, hvor man bestemte at 121 
prosjekt 3 (internasjonalisering og mobilitet) og et par tiltak blir satt på vent. Tiltakene ble 122 
satt på vent i påvente av en ny tjenesteplattform.  123 
 124 
Nettverksgruppen vi er her for deg møtes ukentlig. De har siden forrige parlamentsmøte 125 
blant annet diskutert KD sin tiltakspakke, studiestart og eksamen.  126 
 127 
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I forbindelse med SP OsloMet sine formøter til LMNSO har nestleder bistått leder i arbeidet 128 
med å oversette møtene underveis.  129 
 130 
Nestleder har deltatt på to møter i Velferdstinget, hvor nytt medlem i SiO sitt hovedstyre har 131 
blitt supplert inn og ny leder har blitt valgt. Etter møte i VT har nestleder vært i kontakt med 132 
SiO mat og drikke, for å få til en åpning av kantiner på OsloMet. 133 

 134 

Orientering fra Fagpol:  135 

Siden sist parlamentsmøte har fagpolitisk ansvarlig hatt overlapp med læringsmiljøpolitisk 136 
som gikk av i permisjon, om representasjon i Læringsmiljøutvalget, LMU. På LMU møtet ble 137 
det presentert konseptet Læringsmiljøkontakter som er ansvarlige ved hvert fakultet over 138 
tilbudene fakultetet har og er kontaktperson for læringsmiljø. Ved møtet ble vi også 139 
presentert statusen på Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning hvor 140 
det understrekes viktigheten av nettverket og at det har en høy merverdi. Det er flere 141 
ansatte enn studenter i nettverket og det kan være potensielt å endre noen av seminarene 142 
for å treffe studenter bedre.  143 

Fagpol har deltatt i en undergruppe av arbeidsgruppen til signaturemnet i bærekraft. Emnet 144 
har fått en tydeligere struktur og innhold som er gruppe og samarbeidsorientert, men også 145 
sentrert rundt tverrfaglighet og kritisk tenkning av egen utdanning.  146 

Gjennom flere møter med Studentombudet og Personvernombudet ved OsloMet om 147 
kamerabruk, utydelige regler og retningslinjer er det klart at alle forelesere skal ha 148 
dokumentasjon på begrunnelse for kamerabruk, og denne dokumentasjonen kan 149 
etterspørres av studentene dersom den ikke er lagt ut.  150 

Fagpol og Kollegiet, meriterte undervisere, har samarbeidet om seminarer om 151 
vurderingsformer og fusk. Første vurderingsformseminar er blitt utsatt til 5. mai.  152 

Fagpol deltok i styringsgruppemøte om byggeprosjektet i p32. Prosjektet har fått bevilget 15 153 
millioner fra KD og skal sørge for et bedre studiemiljø gjennom flere leseplasser og 154 
utnyttelse av arealene. Informasjonsskranken flyttes opp og en Kunnskapskrok tar over 155 
plassen. Kunnskapskroken skal bli brukt av og med studenter og fokusere på 156 
kunnskapsformidling.  157 

 158 

 159 

  160 
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Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth 
Ringstad  

Til Studentparlamentet (SP) 161 

Fra Organisasjonskonsulent (OK) 162 

Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   163 

Psak 00/21 e 164 

 165 

Bakgrunn: 166 

Ifølge Studentparlamentets vedtekter kan AU foreta valg, oppnevninger og mindre 167 
politiske/organisatoriske beslutninger mellom parlamentsmøter i hastesaker. Dersom dette 168 
forekommer, skal oppnevningene godkjennes av Parlamentet på første påfølgende 169 
parlamentsmøte. Det samme kan AU gjøre med høringssvar som må sendes inn mellom 170 
parlamentsmøter. 171 

Vurdering: 172 

AU har i perioden foretatt følgende oppnevninger, valg og høringssvar: 173 

Oppnevninger: 174 

•  175 
 176 

Høringssvar: 177 

• AU har ikke sendt noen høringssvar 178 

Forslag til vedtak: 179 

• SP godkjenner eventuelle oppnevninger, valg og høringssvar. 180 

  181 
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Til Studentparlamentet (SP) 182 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 183 

 184 

Val av Studentparlamentets Arbeidsutval (AU) 185 

Psak 11/21  186 

Bakgrunn: 187 

I henhald til Studentparlamentets valreglement §1.3.3 skal det på Valmøtet veljast nytt 188 
Arbeidsutval (AU) 189 

Det skal veljast fire studentar til AU: leiar, nestleiar, fagpolitisk ansvarleg og 190 
læringsmiljøansvarleg. Dei fire verva har eigne arbeidsområde og ulike oppgåver (sjå 191 
vedlegg).  192 

Dei fire er stillingane er på 100%  og valperioden er frå 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Ein må òg 193 
rekne med overlapp med det avtroppande AU 1 veke i juni før oppstart.  194 

Som AU-medlem tek ein på seg eit krevjande heiltidsverv som gjer deg høve til å innverke på 195 
og betre kvardagen til 20 000 studentar. Det er difor ein fordel å væra kjend med 196 
studentpolitisk arbeid før ein tiltrer.  197 

Valkomiteen vil intervjue kandidatar som har meldt si interesse innan 26. april og vil legge 198 
fram si innstilling på sjølve møtet. Det er òg mogeleg å melde kandidatur utan å ha snakka 199 
med Valkomiteen på førehand. 200 

Kvar kandidat får inntil 3 minutt til å presentere seg for SP-OsloMet. Leiar veljast fyrst, så 201 
Nestleiar, deretter avgjerast rekkefølga for val av dei to øvrige verva ved loddtrekking. Alle 202 
semesterregistrerte studentar ved OsloMet – Storbyuniversitetet er valbare til verv i 203 
Arbeidsutvalet. Medlem av AU kan ikkje sitja i Kontrollkomiteen, Valkomiteen, 204 
Universitetsstyret eller Studentparlamentet i si virketid.  205 

Forslag til vedtak: 206 

• SP vel leiar av SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 207 
o Leiar sit fast i Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA). 208 

• SP vel nestleiar av SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 209 
o Nestleiar sit som vara i RSA. 210 

• SP vel fagpolitisk ansvarleg i SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 211 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 
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o Fagpolitisk ansvarleg sit som fast representant i Utdanningsutvalet (UU), 212 
Forsking- og utviklingsutvalet (FoU), styre til senter for samfunn og 213 
arbeidslivsforsking (SVA-styret) og styringsgruppa for utreiing av 214 
biblioteksstrukturen. 215 

• SP vel læringsmiljøansvarleg i SP-OsloMet for studieåret 2021/2022. 216 
o Læringsmiljøansvarleg sit som fast representant i Læringsmiljøutvalet (LMU) 217 

 218 

Vedlegg: 219 

• Vervsbeskrivelse Arbeidsutvalget 220 

  221 
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Vedlegg: 222 

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg til 223 

Studentparlamentet OsloMet 2021/2022: 224 

23. februar 2021 225 

 226 

 227 

 228 

Felles beskrivelse 229 

Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe 230 

med å formidle Studentparlamentets politikk til studenter og ansatte på OsloMet, andre 231 

studentdemokratier eller andre politiske aktører. AU skal også bistå OsloMet i de spørsmål 232 

de ønsker innspill fra studenter. I tillegg skal AU ha opplæring og oppfølging av 233 

representanter i Studentparlamentet.  234 

 235 
Felles oppgaver er blant annet: 236 

• Melde inn og skrive sakspapirer til AU-møter. 

• Melde inn og skrive sakspapirer til Studentparlamentsmøter. 

• Motta generelle studenthenvendelser. 

• Utarbeide høringssvar på vegne av SP. 

• Holde innlegg både eksternt og internt på universitetet om Studentparlamentets virke 

og politikk. 

• Representere studentene i media. 

• Ha fast tilstedeværelse på Kjeller og å være tilgjengelig for studentmassen der. 

• Ansvar for oppfølging av ulike SP-komiteer. 
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• Delta på konferanser og seminarer i regi av NSO og andre eksterne aktører som er 

relevante for arbeidsoppgavene. 

• Bidra med faglig innhold til seminarene for SP. 

• Arrangere temakvelder for tillitsvalgte og studenter ved universitetet i tett samarbeid 

med konsulentene. 

• Bidra i overlapp for nytt AU i samarbeid med konsulentene. 

• Ta initiativ til kampanjer. 

• Være delaktig og synlig for studentene under studiestart. 

• Ta på seg verv i arbeidsgrupper som OsloMet oppnevner etter behov. 

• Samarbeide om praktiske oppgaver, som å rydde lageret og henge opp Dassaviser. 

• Være godt kjent med SP sin handlingsplan, prinsipprogram, vedtekter og aktuelle 

politiske dokument.  

• Bidrar til godt samarbeid innad i AU. 

• Være kjent med:  237 

o Universitets- og høgskoleloven. 238 

o Retningslinjer for studier og eksamen ved OsloMet. 239 

o Skikkethets- og klagesaksarbeid ved OsloMet.  240 

o Andre aktuelle retningslinjer ved OsloMet.  241 

 242 

Oppgaver som internkonstitueres 243 

• Profilering av Studentparlamentet og deres saker: 244 

o Sosiale medier (Facebook og Instagram). 245 

o Nettsiden. 246 

o Dassavisa. 247 

• Kampanjeansvar 

• Læringssenter og bibliotek (bør internkonstitueres mellom fagpolitisk ansvarlig og 
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læringsmiljøansvarlig) 

• Bærekraft: 

o Representere i Grønt OsloMet 

o Representere Bærekraftsrådet til OsloMet 

• Campusprogrammet 

 248 

Leder 249 

Leder av Studentparlamentet har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og 250 

skal ha hovedansvaret for å fremme vedtatt politikk opp mot universitetsledelsen og mot 251 

eksterne organisasjoner og myndigheter. Basert på god kommunikasjon samarbeider leder 252 

og nestleder om å fordele ledelsesansvaret mellom seg. Leder har politisk oppfølgingsansvar 253 

ovenfor arbeidsutvalget 254 

Overordnet ansvar 255 

• For Studentparlamentets politikk, administrasjon, drift og økonomi. 

• For at Arbeidsutvalget (AU) prioriterer i tråd med handlingsplanen.  

• Ansvar for at alle AUs representanter har et politisk prosjekt. 

• Delta og melde inn saker til RLM og universitetsstyret ved behov. 

Kontakt og oppfølging 256 

• Med universitetets sentrale ledelse. 

• Med Norsk Studentorganisasjon (NSO) 

• Følge opp SP OsloMet sine landsmøtedelegater til NSO sitt landsmøte. 

• Med andre regionale studentorgan og regionale myndigheter. 

• Oppfølging av studentrepresentantene i universitetsstyret, og orientere og inkludere 

AU i sakene og vedtakene som blir gjort der. 

• Følge opp OsloMets sentrale strategier 

• Følger opp saker med prorektor og utdanningsdirektør etter AUs faste møter med 

ledelsen. 
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Representasjon 

• Medieuttalelser på vegne av SP OsloMet. 

• Holde taler på vegne av SP OsloMet, for eksempel ved studiestart. 

• Delta på NSOs ledersamlinger.  

• Delegasjonsleder for SP OsloMet sin delegasjon til NSO sitt landsmøte.  

• Fast representant i Studenthovedstaden1. 

• Fast representant i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Deltar kun ved behov. 

• Representant i rektors ledermøte 

Saksforberedelse og møtevirksomhet 257 

• Overordnet ansvar for AUs forberedelse av saker til parlamentsmøter, dette 258 

innebærer også innstillende møter.  259 

• Innkalle til AU-møter og faste møter med OsloMets ledelse. 

 

Nestleder 260 

Nesteleder i SP-OsloMet skal jobbe for å fremme vedtatt politikk opp mot andre organer på 261 

OsloMet, både i studentdemokratiet og mot institutter og fakulteter. Hovedansvar for å 262 

videreutvikle Studentdemokratiet ved OsloMet. Nestleder samarbeider tett med leder og 263 

sikrer god kommunikasjon og fordeler ledelsesansvar seg imellom.  264 

Overordnet ansvar 265 

• Leders stedfortreder. 266 

• For utvikling og profilering av studentdemokratiet ved OsloMet. 267 

• Ansvar for kåringen av årets underviser. 268 

• Delta i juryen for årets student. 269 

 
1 Studenthovedstaden: rådgivende organ for kommunen i Oslo hvor studentledere fra Oslo sitter 

http://www.studentvelferd.no/sha/  

http://www.studentvelferd.no/sha/
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• Innkalle og være møteleder i SFR-Lederforum. 270 

Studentdemokratiet ved OsloMet 271 

• Jevnlig kontakt med SFR og tilby støtte i deres arbeid. 272 

• Kontakt med Studentråd og klassetillitsvalgte. 273 

• Hovedansvar for å arrangere tillitsvalgtkvelder ved behov. 274 

• Utvikling av ressurser for tillitsvalgte. 275 

• Ansvar for å følge opp saker som meldes inn fra studentdemokratiet. 276 

Kontakt og oppfølging 277 

• Kontakt med ledelsen på fakultet og institutt i samarbeid med SFR. 

• Medarrangør av tillitsvalgtkonferansen til OsloMet. 

• Kontakt med Konsulatet og studentlivskoordinator. 

 278 

Representasjon 

• Vararepresentant i Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA).  

• Vararepresentant i Studenthovedstaden. 

• Vararepresentant i Den gode studentopplevelsen. 

 279 

Læringsmiljøansvarlig 280 

Læringsmiljøansvarlig er SP-OsloMets ekspert på læringsmiljø. Læringsmiljøansvarlig har 281 

ansvar for å videreutvikle politikken innen læringsmiljø, og jobber spesielt med å fremme og 282 

sette seg inn i problemstillinger knyttet til dette. 283 

Læringsmiljø 284 

• Har ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved 

OsloMet.  

• Bistå i arbeidet med utviklingen av eiendomsmassen ved OsloMet. 

• Bistå i arbeidet med utvikling av tilretteleggings- og veiledningstilbudet ved OsloMet. 285 
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• Jobbe med velferdspolitiske problemstillinger ved OsloMet. 

• Jobbe med at læringsmiljø får et større fokus hos ledelsen. 

• Jobbe for å fremme SP sin politikk inn i Læringsmiljøutvalget (LMU). 

Kontakt og oppfølging 286 

• Følge opp OsloMet sine representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), gi de 

opplæring i SP sin politikk og arrangere formøter.   

• Studentrepresentantene i LMU.  

• Følge opp leder av LMU 2 287 

• Hovedansvar for oppfølging av saker tilknyttet Samskipnaden i Oslo og Akershus 288 

(SiO). 289 

Internasjonalt arbeid 

• Samarbeide med fagpolitisk ansvarlig om det politiske rundt internasjonalisering. 

• Samarbeid med seksjon for internasjonalisering om:  

o Internasjonale studenter 

o Prosjekter og arrangementer  

o Inn- og utveksling. 

• Deltar i saker vedrørende internasjonale studenters velferd. 

 290 

Representasjon 

• Fast representant i LMU.  

• Fast representant og nestleder i mangfoldskomiteen. 

• Fast representant i Bønne- og stilleromsutvalget. 

• Fast representant i tilretteleggingsforum.  

• Fast representant i Den gode studentopplevelsen. 

• Studiestartsnettverket  

 
2 Annethvert år er LMA leder i LMU, LMA for 19/20 vil være leder for utvalget, LMA 20/21 vil være nestleder. 
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• Representant i SiO Mat og Drikke, sammen med fire fakultetsrepresentanter. 

• Fast representant i Eiendomsforum. 

 291 

Fagpolitisk ansvarlig 292 

Fagpolitisk ansvarlig jobber å gjennomføre og videreutvikle SP’s politikk og fremme 293 

problemstillinger innen temaer som utdanning, praksis, fag og forskning. I tillegg sikrer 294 

fagpolitisk ansvarlig studentrepresentasjon i viktige råd og utvalg på universitetet. 295 

Fagpolitikk 296 

• Løfte studentenes interesse i saker som angår utdanning, studier og praksis. 297 

• Bidra til å utvikle utdannings- og forskningsarbeidet ved OsloMet. 298 

• Følge opp saker om vedrørende verdiskapning, innovasjon og 299 

entreprenørskapstematikk ved OsloMet. 300 

• Jobbe med tverrfaglige samarbeid. 301 

• Følge opp kvalitetsutviklingssystemet til OsloMet og NOKUT-rapporten. 302 

• Følge opp saker som angår praksis og arbeidslivsrelevans. 303 

• Fremme SP sin politikk i UU og FoU. 304 

Internasjonalt arbeid: 

• Samarbeide med læringsmiljøansvarlig om det politiske rundt internasjonalisering. 

• Oppfølging av faglige internasjonaliseringsproblemstillinger i styrer, råd og utvalg ved 

OsloMet.  

• Internasjonalisering hjemme 

Kontakt og oppfølging:  

• Studentrepresentantene i Skikkethetsnemnda og Klagenemnda. 

• Studentrepresentantene i FoU-utvalget.  

• Studentrepresentanter i Utdanningsutvalget. 
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Representasjon 

• Fast representant i Utdanningsutvalget.  

• Fast representant i FoU-utvalget. 

• Fast representant i SVA-styret 

 305 

 306 

 307 

  308 
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Til Studentparlamentet (SP) 309 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 310 

 311 

Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret 312 

Psak 12/21  313 

Bakgrunn: 314 

Det skal velges to faste studentrepresentanter og to vararepresentanter til Universitetsstyret 315 
for OsloMet – Storbyuniversitet (OsloMet).  316 

Universitetsstyret består av 11 medlemmer. Styret har en ekstern styreleder og tre eksterne 317 
medlemmer, fire representanter valgt av OsloMets tilsatte og to studentrepresentanter. 318 

Følgende står om styrets ansvar og oppgaver i Universitets- og Høgskoleloven: 319 

§ 4-2. Utdanningsplan 320 

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid 321 
med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og arbeide 322 
for å bedre studentvelferden på lærestedet. 323 

§ 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet 324 

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige 325 
virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i 326 
overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som 327 
gis av overordnet myndighet. 328 

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra 329 
styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved 330 
institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, 331 
eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. 332 

§ 9-2. Styrets oppgaver 333 

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet 334 
og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål 335 
som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. 336 

(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske 337 
ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av 338 

Saksbehandler: Vilde V. 
Haukeland 
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overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende 339 
vedtak. 340 

(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette 341 
instruks for institusjonens daglige ledelse. 342 

(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen 343 
må sikre at studentene og de ansatte blir hørt. 344 

(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap 345 
med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for 346 
kommende år. 347 

(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid. 348 

Som universitetsstyremedlem har man et stort ansvar. Man behandler blant annet strategier 349 
som legger føringer for institusjonen i lang tid fremover, og forvalter ca. 2 milliarder kr. Som 350 
studentrepresentant må det regnes med en del tid til å lese og sette seg inn i sakspapirer –et 351 
møte har gjerne 200 sider med sakspapirer. Dessuten forventes det at man har jevnlig 352 
kontakt med AU gjennom formøter, samt orienterer på møter i SP. Vervet i 353 
Universitetsstyret er et av institusjonens mest krevende studenttillitsverv, og det er en 354 
fordel om kandidatene har tidligere erfaring med studentpolitisk arbeid. For å være valgbar 355 
til Universitetsstyret kreves det at du er registrert student ved OsloMet. Du må også være 356 
registrert student ved OsloMet under hele virkeperioden. Begge kjønn skal være 357 
representert, både blant de faste studentrepresentantene og blant 358 
studentvararepresentantene. Vervet er honorert, og virkeperioden er for ett år fra 1.juli 359 
2021. 360 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.  361 

Man kan lese mer om styret her: https://www.oslomet.no/om/styret 362 

 363 

Forslag til vedtak: 364 

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2021/2022 til Universitetsstyret.  365 

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2021/2022 til Universitetsstyret.  366 

• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann, for studieåret 367 
2021/2022 til Universitetsstyret. 368 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 369 

  370 
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Til Studentparlamentet (SP) 371 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 372 

 373 

Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda 374 

Psak 13/21 375 

Bakgrunn: 376 

Jf. Universitet- og høyskoleloven § 5-1: “Universiteter og høyskoler skal opprette en 377 
klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, 378 
andre klagesaker for kandidatene”. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige 379 
varamedlemmer, hvorav to skal være studenter.   380 

Det er SP-OsloMets oppgave å foreslå studentrepresentanter til OsloMets sentrale 381 
klagenemnd. Klagenemnda oppnevnes formelt av Universitetsstyret. Det skal velges to faste 382 
studentrepresentanter og to personlige vararepresentanter. I henhold til OsloMet sitt 383 
valgreglement skal hvert juridiske kjønn være representert, både blant de faste plassene og 384 
varaplassene.  385 

Klagenemnda har møter ca. én gang i måneden og behandler klager angående fusk, formelle 386 
feil ved eksamen, lokalt opptak eller lignende. Dette vervet kan være ganske krevende, da 387 
mange av sakene er følelsesladde. Klagenemda skal behandle alle saker fra et juridisk 388 
perspektiv. Virkeperioden er fra 1. september 2021 – 31. august 2022. Vervet er honorert.  389 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.  390 

Forslag til vedtak: 391 

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2021/2022 til Klagenemda 392 

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2021/2022 til Klagenemda 393 

• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann for studieåret 394 
2021/2022 til Klagenemda. 395 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  396 
  397 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 

 



 

 

22 

 

Til Studentparlamentet (SP) 398 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 399 

 400 

Val av studentrepresentantar til skikkaheitsnemnda 401 

Psak 14/21  402 

Bakgrunn: 403 

Universitets- og høgskolelovas § 4-10 og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 404 
utdanning fastset at det ved enkelte studieprogram skal haldast laupande 405 
skikkethetsvurdering av studentane i utdanninga.  406 

Hensikta med ein skikkethetsvurdering er å vurdera studentanes faglege og personlege  407 
føresetnadar for å kunne fungere i yrket. Bestemmingane om ei særskild 408 
skikkethetsvurdering gjeld for alle lærar-, helse- og sosialfagutdanningar. I følgje Forskrift om 409 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2 er «(…) en stundent som utgjør en mulig fare for 410 
barnehagebarns og elever eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske 411 
helse, rettigheter og sikkerhet ikkje skikket for yrket».  412 

Om det er grunna tvil om ein student er skikka for yrket vedkommande utdannar seg til, skal 413 
det førast ein skikkethetsvurdering. Denne vurderinga førast av ein sentral 414 
skikkethetsnemnd som blir oppnemnd av institusjonens styre. Nemnda skal bestå av ein 415 
leiar, ein studieleiar eller tilsvarande og to fagpersonar frå dei relevante utdanningane, to 416 
representantar frå praksisfeltet, ekstern jurist og to studierepresentantar.  417 

Skikkethetsnemnda har møter ved behov, vanlegvis har nemnda relativt få møter i løpet av 418 
eit år. Om det er sakar som reises for nemnda, vil det vere vanskelege og omfattande sakar 419 
som krev grundig behandling. Virkeperioda er frå 1. Juli 2020 til 30. Juni 2021, og båe kjønn 420 
skal vere representert. Det vil ikkje vere mogleg å stille som vara til dette vervet. Dette som 421 
følgje av streng konfidensialitet. Vervet er honorert.  422 

AU oppfordrar til at studentrepresentantane komer frå en av de utdanningane som 423 
omfattast av skikkethetsforskriften. Disse utdanningene faller innenfor lærer, helse- og 424 
sosialpersonell. Valkomiteen presenterer si innstilling på møtet.  425 

Forslag til vedtak: 426 

• Studentparlamentet vel ein fast mannleg representant for studieåret 2021/2022 til 427 
Skikkethetsnemda 428 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 
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• Studentparlamentet vel ein fast kvinneleg representant for studieåret 2021/2022 til 429 
Skikkethetsnemda 430 

• AU vert gjeve fullmakt til å utføra suppleringsval ved behov 431 

 432 

  433 
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Til Studentparlamentet (SP) 434 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 435 

 436 

Valg av Studentparlamentets Kontrollkomite  437 

Psak 15/21  438 

Bakgrunn: 439 

Ifølge SP-OsloMets vedtekter § 5.2 skal SP ha en Kontrollkomité (KK) bestående av tre 440 
medlemmer, vedtektene regulerer også når medlemmer av KK skal velges. På valgmøtet blir 441 
det valgt et medlem til KK, med virkeperiode i ett år fra 1. juli 2021.  442 

Det skal også suppleres inn to representanter for året 2021.  443 

Medlemmer av KK har møteplikt på SP-OsloMets sine møter. Medlemmer av KK kan ikke 444 
samtidig sitte i SP-OsloMet, AU, eller VK.  445 

KKs oppgaver er å kontrollere at SP-OsloMet og dets organer opererer i henhold til norsk lov, 446 
SP-OsloMets vedtekter, reglement og vedtak. KKs medlemmer bør derfor bestå av personer 447 
med erfaring fra studentpolitisk arbeid, samt interesse og/eller forståelse for juridisk språk 448 
og fortolkning av dette.  449 

Arbeidet vil rent praktisk bestå av å følge med på AUs møtevirksomhet gjennom sakspapirer 450 
og referatene derfra, samt parlamentsmøtene. Sittende KK, SP-OsloMet sine konsulenter og 451 
AU vil sørge for kursing og innføring i vervet. Det bør etterstrebes kjønnsbalanse i KK.  452 

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet. 453 

Forslag til vedtak: 454 

• SP velger en representant for studieåret 2021/2022 til KK  455 

• SP supplerer inn to representanter for året 2021  456 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 457 

  458 

Saksbehandler: Vilde V. 
Haukeland 
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Til Studentparlamentet (SP) 459 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 460 

 461 

Valg av Studentparlamentets Valgkomite 462 

Psak 16/21 463 

Bakgrunn: 464 
Jamfør Studentparlamentets vedtekter skal SP velge en valgkomite (VK) bestående av én leder 465 
og fire medlemmer.   466 
 467 
Jamfør Studentparlamentets valgreglement kan alle stille til verv i VK, selv uten å være 468 
semesterregistrert student ved OsloMet. Komiteens medlemmer kan ikke stille til valg der VK er 469 
innstillende organ.  470 
 471 
Å sitte i VK er et krevende verv over intensive perioder. De forventes at VK intervjuer kandidater 472 
til valg og oppnevninger der de er innstillende organ. Arbeidet vil i stor grad konsentrere seg 473 
rundt valgmøtet i april/mai. 474 
 475 
VK innstiller på:  476 

• Arbeidsutvalget til Studentparlamentet   477 

• Studentrepresentanter til Universitetsstyret, med vara 478 

• Kontrollkomiteen til Studentparlamentet  479 
• Representanter til Skikkethetsnemnda, med vara 480 
• Representanter til Klagenemnda, med vara  481 

 482 
VKs innstilling har ofte mye å si for utfallet av valg, og det er derfor viktig at medlemmer av VK er 483 
ansvarsbevisste. Man skal dessuten håndtere personopplysninger og i noen tilfeller vurdere 484 
venner eller bekjentes kandidatur. Dette fordrer både en saklig tilnærming og en etisk bevissthet 485 
om rollen man har som VK-medlem. 486 
 487 
Virkeperioden er fra 1. juli 2021 – 30. juni 2022, og det bør etterstrebes kjønnsbalanse i VK. 488 
Dersom du har spørsmål om hvordan det er å sitte i VK oppfordrer vi deg til ta kontakt med leder 489 
av VK, eller sende mail til: vk.sphioa@gmail.com  490 

 491 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 
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26 

 

Forslag til vedtak: 492 

• SP velger en leder for studieåret 2021/2022 til Valgkomiteen 493 

• SP velger fire medlemmer for studieåret 2021/2022 til Valgkomiteen 494 
  495 
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Til Studentparlamentet (SP) 496 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 497 

 498 

Valg av studentrepresentanter til læringsmiljøutvalget 499 

Psak 17/21  500 

Bakgrunn: 501 

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved OsloMet er et rådgivende organ for hele institusjonen 502 
vedrørende studentenes helhetlige læringsmiljø. Utvalget arbeider i henhold til Universitet- 503 
og høyskoleloven § 4-3 og skal bistå universitetsstyret i å skape et arbeids- og studiemiljø, 504 
som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av studentenes helse, sikkerhet og velferd. 505 
LMU rapporterer direkte til Universitetsstyret og skal avgi årlige rapporter om institusjonens 506 
arbeid med læringsmiljø.  507 
 508 
Utvalget holder minimum 3 møter i semesteret og har 50/50 representasjon av ansatte og 509 
studenter. Leder og nestleder velges av utvalget selv hvert år, med vekselvis ansatt og 510 
student. I den kommende perioden vil en studentrepresentant inneha rollen som leder. 511 
Fordi vervet til Læringsmiljøansvarlig innebærer fast plass i LMU velges det kun 5 512 
studentrepresentanter på SP sitt valgmøte. 513 
 514 
Virkeperioden er fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Hvert juridiske kjønn skal være representert 515 
med minimum 40 % i henhold til OsloMet sitt valgreglement. Det oppfordres også til 516 
representasjon fra alle fire fakulteter.  517 
 518 
Vervet er honorert. Dersom du er interessert, ber vi deg ta kontakt på 519 
studentparlamentet@oslomet.no 520 
 521 
Ytterligere informasjon om læringsmiljøutvalget kan du finne her: 522 
https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget 523 
 524 
Kandidater får muligheten til å presentere seg på valgmøtet. Valg til LMU foregår uten 525 
innstilling fra valgkomitéen.  526 
 527 
Forslag til vedtak: 528 

• SP velger fem faste representanter for studieåret 2021/2022 til Læringsmiljøutvalget. 529 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 

 

mailto:studentparlamentet@oslomet.no
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• SP velger inntil seks vararepresentanter for studieåret 2021/2022 til 530 
Læringsmiljøutvalget.  531 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. 532 

  533 
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Til Studentparlamentet (SP) 534 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 535 

 536 

Valg av studentrepresentanter til Forsknings- og 537 

utviklingsutvalget 538 

Psak 18/21  539 

Bakgrunn: 540 

FoU-utvalget er rådgivende ovenfor ledelsen på universitetet og har fått delegert 541 
beslutningsmyndighet i enkeltsaker.  542 

Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets FoU- og innovasjonsarbeid, bidra til at universitetet 543 
skal ha en helhetlig FoU- og innovasjonsstrategi og en samfunnsrelevant portefølje av 544 
forskningsmiljøer som har høy kvalitet og som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. 545 
FoU utvalget har god kontakt med Utdanningsutvalget og sammen skal de sikre en god 546 
kobling mellom FoU og utdanning. Utvalget skal behandle og levere til rektor en årlig rapport 547 
om institusjonens forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.  548 

Studentene har to faste representanter i dette utvalget, og to vararepresentanter. Begge 549 
kjønn skal være representert, både blant faste og varaer. Virkeperioden er fra 1. juli 2021 til 550 
30. juni 2022.  551 

Vervet er honorert.  552 

Du kan finne tidligere sakspapirer fra FoU-utvalget her: OsloMets råd og utvalg - Utvalg - 553 
FoU-utvalget - OsloMet (opengov.cloudapp.net) 554 

Kandidatene får mulighet til å presentere seg for Studentparlamentet på  555 

 556 

Forslag til vedtak: 557 

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2021/2022 til FoU-utvalget.  558 

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2021/2022 til FoU-utvalget. 559 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 560 

  561 

Saksbehandler: Vilde V. 
Haukeland 

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/288787
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/oslomet/Boards/Details/288787
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Til Studentparlamentet (SP) 562 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 563 

 564 

Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget 565 

Psak 19/21  566 

Bakgrunn: 567 

Utdanningsutvalget (UU) er et rådgivende organ overfor institusjonsledelsen ved OsloMet og 568 
har fått delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.  569 
 570 
Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. UU skal også bidra til en helhetlig 571 
utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje med programmer av høy 572 
kvalitet, som reflekterer universitetets faglige profil og egenart. UU jobber med utforming av 573 
strategi for kvalitetsheving av studier med fokus på blant annet digitalisering, 574 
internasjonalisering, kvalitetssikringssystemet og studieporteføljestyring. 575 
 576 
Studentene har tre faste representanter i dette utvalget, hvorav én av representantene er 577 
fagpolitisk ansvarlig, og tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Begge juridiske kjønn 578 
skal være representert, både blant faste og varaer. Virkeperioden er fra 1. juli 2021 til 30. 579 
juni 2022.  580 
 581 
Vervet er honorert. 582 
 583 
Du kan lese mer om UU her: 584 
 https://ansatt.oslomet.no/utdanningsutvalget  585 
Sakspapirer fra 2021 finner du her: 586 
 http://opengov.cloudapp.net/Meetings/OSLOMET/Boards/Details/278783 587 
 588 
Forslag til vedtak: 589 

• SP velger én fast mannlig representant for studieåret 2021/2022 til 590 
Utdanningsutvalget 591 

• SP velger én fast kvinnelig representant for studieåret 2021/2022 til 592 
Utdanningsutvalget 593 

• SP velger tre vararepresentanter for studieåret 2021/2022 til Utdanningsutvalget i 594 
prioritert rekkefølge. Begge juridiske kjønn skal være representert.  595 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 

 

https://ansatt.oslomet.no/utdanningsutvalget
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• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  596 

  597 
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Til Studentparlamentet (SP) 598 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 599 

 600 

Val av studentrepresentantar til styringsgruppa INTERACT601 

  602 

Psak 20/21  603 

Bakgrunn: 604 

INTERACT er eit senter for tverrprofesjonell utdanning om og med born og ungdom. 605 
Prosjektet skal styrke samarbeidet mellom utdanningsprogram som rettar seg mot born og 606 
unges deltaking, trivsel, læring og helse for å betre velferdsstatens tilbod til dei og familiane 607 
deira. Prosjektet INTERACT starta opp i 2016 og vart etablert i 2017. Styringsgruppa skal 608 
væra tett på prosjektet og arbeidar med å ta strategiske sluttingar for senteret. 609 

Det skal veljast 2 studentrepresentantar til styringsgrupppa, der begge juridiske kjønn skal 610 
væra representert. I tillegg veljast ein enkelt vara. Det er ønskjeleg av 611 
studentrepresentantane kjem frå studieprogram med born i sentrum. Styringsgruppa vil ha 612 
om lag 2-4 møter i semesteret i valperioden 01.07.2021-30.06.2022. Vervet er honorert. 613 

Kandidatane frå høve til å presentere seg på valmøtet. Dette valet vil føregå utan innstilling 614 
frå valkomiteen.  615 

 616 

Forslag til vedtak: 617 

• Studentparlamentet vel 1 kvinneleg representant til styringsgruppa fro INTERACT 618 

• Studentparlamentet vel 1 mannleg representant til styringsgruppa for INTERACT 619 

• Studentparlamentet vel 1 vara til styringsgruppa for INTERACT 620 

• Arbeidsutvalet vert gjeve fullmakt til å føreta suppleringsval ved behov 621 

  622 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 
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Til Studentparlamentet (SP) 623 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 624 

 625 

Val av studentrepresentantar til Kulturutvalet 626 

Psak 22/21  627 

Bakgrunn: 628 

Kulturutvalet si oppgåve er å planlegge kulturelle arrangement på OsloMet gjennom heile 629 
studieåret. Dei har blant anna ansvar for å lage ein kulturkalender som inneheld kulturelle 630 
innslag arrangert av andre og utvalet sjølv. Kulturkalenderen består blant anna av konsertar, 631 
førestillingar, filmvisingar og føredrag. Som representane får du erfaring med å arbeide med 632 
kulturelle arrangement, promotering og planlegging.  633 

Utvalet skal ha 3 studentrepresentantar. Det er møter eit par gongar i semesteret og elles 634 
ved behov. Til vanleg blir møtene haldt utanfor normal arbeidstid. Vervet er ikkje honorert. 635 
Valperioden er 1 år frå 1. august 2021. 636 

Dette valet vil føregå utan innstilling frå Valkomiteen og kandidatane får høve til å 637 
presentere seg på valmøtet. 638 

 639 

Forslag til vedtak: 640 

• Studentparlamentet vel 3 representantar til Kulturutvalet 641 

• Arbeidsutvalet vert gjeve fullmakt til å føreta supplering ved behov 642 

  643 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 
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Til Studentparlamentet (SP) 644 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 645 

 646 

Valg av studentrepresentant til tilsettingsutvalg 647 

Psak 22/21  648 

Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter: 649 

Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg og 650 
tilkjenne opprykk.  651 

Utvalget har møter hver fjerde uke, og møtene er som regel onsdager kl. 12.30. Enkelte 652 
møter avholdes per mail.  653 

Tilsettingsutvalget for UF-ansatte:  654 

Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, 655 
tilkjenne opprykk, samt å behandle søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.  656 

Utvalget har møter etter behov. Enkelte møter avholdes per mail.  657 

Bakgrunn: 658 

OsloMet har to tilsettingsutvalg på institusjonsnivå, ett for undervisnings- og 659 
forskningsansatte (UF) og ett for Professorer, forsker 1 og dosenter. Det sitter en 660 
studenttillitsvalgt i begge disse utvalgene.  661 

Studentrepresentant i tilsettingsutvalget er et krevende verv, og man må vite at man har tid 662 
og kapasitet til å delta hele perioden. Man skal lese søknadsbrev, CVer og annet som vil være 663 
relevant.  664 

OsloMets sitt valgreglement §19 krever at det sitter en av hvert juridiske kjønn i OsloMets 665 
utvalg, og hver representant skal ha vara av det motsatte juridiske.  666 

Etter dialog med Human Resources (HR) har man kommet frem til at det skal være én 667 
representant pr tilsettingsutvalg, men at disse er vara for hverandre. Da får man personer 668 
som forstår prosessen, og som raskt kan steppe inn dersom det er behov.  669 

Valgene vil foregå uten innstilling fra valgkomiteen. Kandidatene får mulighet til å 670 
presentere seg selv på valgmøte.  671 

Begge vervene er honorert. 672 

Saksbehandler: Vilde 
Veronica Haukeland 
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Forslag til vedtak: 673 

• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter. 674 

Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.  675 

• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for UF- ansatte. Representanten er 676 

vara i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.  677 

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 678 

 679 

 680 


