
 

 

Velkommen til 

Parlamentsmøte 4/2021 
 

 

 

  

 

 

Dag og dato:  mandag, 31. mai 2021 
Tidspunkt:  17.00 – 22.00 
Rom:   Join Zoom Meeting  
https://oslomet.zoom.us/j/68744843570?pwd=d0RCZ2hxRXY3RmpBQm4vSEdaZ0hvdz09  

Meeting ID: 687 4484 3570  
Password: 974164  

Det er viktig at alle gir beskjed om de kommer eller ikke, så vi får vite om vi skal innkalle 
varaer. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/202512  

Send inn endringsforslag her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSJ22lLX-
vMPvcNV95sVLoujCNq9lFypux6cZwD1Eqo/edit?usp=sharing 

https://oslomet.zoom.us/j/68744843570?pwd=d0RCZ2hxRXY3RmpBQm4vSEdaZ0hvdz09
https://nettskjema.no/a/202512
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSJ22lLX-vMPvcNV95sVLoujCNq9lFypux6cZwD1Eqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSJ22lLX-vMPvcNV95sVLoujCNq9lFypux6cZwD1Eqo/edit?usp=sharing
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 14 

Innkalling til: 15 

Parlamentsmøte 4 16 

Til:    Representanter i Studentparlamentet m/vara 17 

Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet 18 
ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, Khrono, Radio 19 
Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og Studentrepresentanter i Universitetsstyret  20 

Tidsplan og saksliste for møtet: 21 

  22 
Tidsplanen er veiledende. 23 

Tid: Saksnr: 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 og e  

Konstituering, orienteringer og 
ettergodkjenninger Konstituering 

17:30 – 17:45 Psak 23/21 Den Gode Studentopplevelsen Orientering 

17:45 – 18.00    Psak 24/21 Vedtektsendring Vedtak 

18.00 – 18.10  Pause 

18:10-18.55 Psak 25/21 
Revidering av Politisk dokument om 
internasjonalisering Diskusjon 

18:55 – 19:10  Psak 25/21 
Revidering av Politisk dokument om 
internasjonalisering Vedtak 

19:10 – 19:40 Pause, husk å spise 

19:40 - 20:10 Psak 26/21 Innspill til handlingsplan 2021/2022 Diskusjon 

20:10 - 20:40 Psak 27/21 Psykisk helse Diskusjon 

20:40 - 20:55  Eventuelt og møtekritikk  

  24 

Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth Ringstad 
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Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth Ringstad 

Til: Studentparlamentet (SP) 25 

Fra: Organisasjonskonsulent (OK)  26 

Konstituering 27 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 28 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  29 

Forslag til vedtak: 30 

• Vilde Henningsgård og Marius Toresen velges til ordstyrere  31 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 32 

• KK velges til tellekorps 33 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 34 

Forslag til vedtak: 35 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 36 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 37 

Forslag til vedtak: 38 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 39 
møtet 40 

d) Orienteringssaker 41 

Orienteringer fra: 42 

• AU 

• KK 

• Universitetsstyret 

• LMU 
 

• Rektoratet 

• VT 

• SPs egne komiteer 

• Studentenes fakultetsråd og Studentråd. 

       Forslag til vedtak: 43 

• Sakene tas til orientering. 44 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 45 

Forslag til vedtak: 46 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 47 
godkjennes.  48 
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Til Studentparlamentet (SP) 49 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 50 

Orientering fra Arbeidsutvalget 51 

Psak 00/21 d 52 

 53 

Felles: 54 

Arbeidsutvalet har sidan sist arrangert, gjennomført og evaluert valmøte. Vidare har me 55 
starta planlegginga av overlapp med påtroppande arbeidsutval. 56 

Leiar: 57 

Leiar har sidan sist møte starta planlegginga av overlapp med nyvald leiar, møtt med 58 
stortingsgruppa til Akershus Arbeidarparti og rektors leiargruppe. 59 

Leiar har kommentert valet av Rolf Martin Aspenes som ny SP-leiar i Universitas.  60 

 61 

Nestleder 62 

Mellom P3 og sakspapirfristen har nestleder skrevet sakspapirer til P4; deltatt på allmøtene 63 
til SFR-HV, SFR-SAM og SFR-TKD; deltatt på Velferdstingets møte 10. mai; deltatt på 64 
ekstraordinært styringsgruppemøte i Den gode studentopplevelse og laget forslag til 65 
program til Tillitsvalgtkonferansen sammen med studentlivskoordinator og 66 
organisasjonskonsulenten til SP.  67 

Nestleder har vært i Universitas og Khrono i forbindelse med at nestleder ble valgt til leder.  68 

 69 

Fagpolitisk ansvarlig:  70 

Siden sist har fagpol forberedt seminar om vurderingsformer og Martin Wallin, Åse Berg 71 

Dybvik og Karl Magnus NCD Nyeng skal delta i panelsamtale. Alle fakultetene har svart på 72 

praksisstatus, noen har trenger mer mailutveksling for å få en helhetlig oversikt.  73 
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Til Studentparlamentet (SP) 74 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 75 

 76 

Orientering fra Den gode studentopplevelsen 77 

Psak 23/21  78 

English summary: 79 

Den gode studentopplevelsen (The good student Experience) has been invited to inform 80 
about the progress in the program, how students are involved and the results from the 81 
program. The SP may ask questions and provide input during the case.  82 

 83 

Bakgrunn: 84 

Den gode studentopplevelsen gjester Studentparlamentsmøtet, for å orientere om status i 85 
programmet, hvordan studenter blir involvert i arbeidet og hvilke resultater programmet så 86 
langt har gitt for studenter og hvilke resultater det forventes fremover. 87 

Studentparlamentet får mulighet til å komme med innspill og stille spørsmål.  88 

  89 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 
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Til Studentparlamentet (SP) 90 

Frå Arbeidsutvalet (AU) 91 

 92 

Tillegg til vedtektenes §12 93 

Psak 24/21  94 

English summary: 95 

The executive committee have tabled an amendment to the statutes. According to the 96 
statutes’ § 8.3., amendments must be introduced during one meeting, but cannot be 97 
discussed or voted over until the next. This amendment was introduced to the parliament 98 
during P2 in March and will be discussed and voted over during this meeting.  99 

The amendment is regarding translating existing and new documents to English within one 100 
year of their confirmation or revision. The executive committee considers this imperative to 101 
the inclusion of international students and faculty. This amendment will help us move closer 102 
to a parliament where any student, regardless of their nationality or ability to understand 103 
Norwegian, can have real influence.  104 

Bakgrunn: 105 

Ifm. Vedtektenes §8.3 skal alle vedtektsendringar presenterast på eit parlamentsmøte, men 106 
ikkje diskuterast og voterast over før påfølgande møte. Denne føreslegne endringa vart 107 
presentert for parlamentet av AU på P2 i år og skal debatterast og voterast over på P4. 108 

Vedtektene er Studentparlamentets øvste styringsdokument og trumfar øvst i 109 
dokumenthierarkiet. Vedtektene er underlagt norsk lov (jf.  8.1 i vedtektene) og fungerer 110 
som parlamentets rammeverk og retningslinjer. Vedtektene omfattar dei øverordna 111 
bestemmingane som kva me heiter, dokumenthierarki, verketid og rutiner m.m. Vedtektene 112 
beskriv òg enkelte gjeremål og tidsfristar, som for eksempel kva tid val skal væra 113 
gjennomført, og kva tid ein skal vedta og revidere handlingsplan.  114 

Vurdering: 115 

OsloMet har ei stor masse internasjonale studentar, og mål om å auke den over dei neste 116 
åra. Studentparlamentet er eit demokratisk organ for alle studentar ved OsloMet, ikkje berre 117 

Saksbehandler: Marie 
Knutsen Bruntveit 
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dei som snakkar og skriv norsk. Me ser det difor som hensiktsmessig å investere i å 118 
tilgjengeleggjere dokumenta våre for alle OsloMet-studentar.  119 

Då dette ikkje vil falle innanfor kompetanse- eller arbeidsområdet til AU eller konsulentane, 120 
vil me hyre inn ekstern hjelp til omsetjing av dokumenta. Omsetjing vil koste oss ca 1,93kr 121 
eks. mva. pr ord. Til eksempel vil dette bety at politisk dokument om berekraft og miljø 122 
(3797 ord/16 sider) vil koste 7328,51 kr eks. mva. å omsetje. 123 

 124 

 125 

Forslag til vedtak: 126 

• Studentparlamentet vedtar forslag 1 til vedtektene.  127 

Vedlegg: 128 

Endringsforslag til vedtektene 129 

  130 
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 131 

 132 

  133 

 

Forslagsstiller AU 

Forslagsnummer 1 

Kapittel 12. Øvrige dokumenter Paragraf Ny § 12.4  

Sidetall 7 Linjenummer - 

 Tilleggsforslag Endringsforslag Strykningsforslag 

Sett Kryss X   

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten) 

- 

Endring (hva er endringen du foreslår) 

Legge til paragraf om omsetjing av dokument. 

Begrunnelse (hvorfor ønsker du denne endringen?) 

Fordi SP OsloMet skal væra inkluderande for alle med tilknyting til OsloMet, uavhengig 

av norskkunnskapar.   

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst) 

§ 12.4. Politiske dokumenter skal oversettes til engelsk innen et (1) år etter vedtakelse 

eller revidering.  

 

Foreslått VEDTATT  
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Til Studentparlamentet (SP) 134 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 135 

 136 

Revidering av Politisk dokument om 137 

internasjonalisering 138 

Psak 25/21  139 

English summary: 140 

The Student Parliament’s political document on internationalization is being presented to 141 
the parliament for revision. It was first adopted in 2015 and later revised in 2016. The 142 
document defines SP’s politics on international relations, solidarity, internationalization at 143 
home and student mobility.  144 

The Executive Committee have a dissent to whether students should actively register or 145 
deregister for an exchange program. In the proposed document the EC have proposed that it 146 
should state actively deregister, while the dissent propose actively register. The EC wants the 147 
parliament to take a stand in this question.  148 

 149 

Bakgrunn: 150 

Studentparlamentet har gjennom handlingsplanen vedtatt at politisk dokument om 151 
internasjonalisering skal revideres. Dokumentet beskriver Studentparlamentets politikk på 152 
områder innenfor internasjonalt samarbeid, solidaritet, internasjonalisering hjemme, 153 
innveksling og utveksling. Dokumentet ble vedtatt i 2015 og sist revidert i 2016. 154 

I det foreslåtte reviderte dokumentet er hovedsakelig politikken fra 2016 videreført. AU har 155 
endret kapitelstrukturen, slik at det som omhandler studentene kommer først. Kapitelet som 156 
omhandlet FoU har blitt fjernet, da dette burde inkorporeres i politisk dokument om FoU. 157 
Politikk om mangfold i ansattgruppen er også tatt ut, da dette ikke direkte går på 158 
internasjonalisering.  159 

Det er lagt til politikk om økonomi, kontaktpersoner, virtuell utveksling og Studentenes- og 160 
akademikernes internasjonale hjelpefond. Det er gjort endringer i ambisjonene på hvor 161 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 
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mange studenter som skal på et studieopphold i utlandet, fra 20% til halvparten. Tilsvarende 162 
skal fagmiljøene ha samarbeidsavtaler som dekker 65% av studentene på studiet, opp fra 163 
35% i det nåværende dokumentet. Det er lagt til et minimumskrav om at 10 stp på 164 
masternivå er fra engelske emner, på bachelornivå er tallet økt fra 20 stp til 30 stp.  165 

 166 

Vurdering: 167 

AU anbefaler ikke Studentparlamentet å ta inn politikken som det er foreslått å ta ut. Det 168 
skal være lett å finne ut hva Studentparlamentet mener om et tema, noe AU ikke mener er 169 
forenlig med å spre temaet utover flere politiske dokumenter.  170 

Arbeidsutvalget har i fellesskap sendt inn en dissens rundt spørsmålet om aktiv påmelding 171 
eller avmelding på utveksling (88-89). AU har i det forelagte forslaget til revidert dokument 172 
lagt seg på linje med NSO, som mener at det skal være aktiv avmelding. Dissensen vil endre 173 
fra aktiv avmelding til aktiv påmelding. AU ønsker at parlamentet skal ta et valg på hva SP sin 174 
politikk på dette området skal være.   175 

AU ber studentparlamentet om å sette seg inn i Politisk dokument om likestilling, inkludering 176 
og mangfold, som har et underkapittel om internasjonale studenter.   177 

 178 

Forslag til vedtak: 179 

• Studentparlamentet tar utgangspunkt i forsalget til revidert politisk dokument om 180 
internasjonalisering.  181 

• Studentparlamentet vedtar revidert politisk dokument om internasjonalisering med 182 
de endringer som fremkommer på møtet. 183 

• Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.  184 

 185 

Vedlegg: 186 

- Forslag til revidert Politisk dokument om internasjonalisering. 187 

  188 
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 189 

  190 

 

Forslagsstiller AU 

Forslagsnummer Dissens 1 

Sidetall 4 Linjenummer 88-89 

 Tilleggsforslag Endringsforslag Strykningsforslag 

Sett Kryss  X  

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten) 

Studentparlamentet er mot obligatorisk utveksling for studenter, men mener at 
studentene aktivt må melde seg av. 

Endring (hva er endringen du foreslår) 

Endre fra aktiv avmelding til aktiv påmelding.  

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?) 

Arbeidsutvalget ser både fordeler og ulemper ved begge alternativer. Det er derfor 
ønskelig at Studentparlamentet tar et aktivt valg om dere ønsker aktiv avmelding eller 
aktiv påmelding.  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst) 

Studentparlamentet er mot obligatorisk utveksling for studenter og mener at studentene 
aktivt må melde de seg på. 

 

 VEDTATT  IKKE VEDTATT 

Foreslått   
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Til Studentparlamentet (SP) 191 
Frå Arbeidsutvalet (AU) 192 

 193 

Innspel til handlingsplan 2021/2022 194 

Psak 26/21  195 

Bakgrunn: 196 

Jamfør vedtektenes §2.1 skal Studentparlamentet vedta ein handlingsplan på 197 
haustsemesterets fyrste ordinære møte. Dette vil seia at arbeidsutvalet gjennom sommaren 198 
må utarbeide sitt forslag til handlingsplan, som så må både diskuterast, endrast og vedtakast 199 
på eit og same møte.  200 

Dersom parlamentet berre blir inkludert i prosessen med handlingsplan på fyrste møte på 201 
haustsemesteret, kan det difor opplevast som vanskeleg å endre på den føreslegne 202 
handlingsplanen, då arbeidsutvalet har hatt en lang prosess på den. Den kan då ofte 203 
opplevast som fastsett og vanskeleg å endre på, sjølv om det ikkje er realiteten. 204 

Arbeidsutvalet ønskjer difor å gje Studentparlamentet høve til å komme med innspel i 205 
forkant av prosessen med den nye handlingsplanen, for å gje parlamentet større spelerom til 206 
å få inn de sakene dei ønskjer. 207 

Dersom det kjem mange forslag vil det være til stor hjelp om parlamentet klarer å prioritere 208 
kva sakar som er viktigast for dei.  209 

Arbeidsutvalet oppfordrar til å ikkje diskutere form på dokumentet, men heller kva saker dei 210 
ønskjer skal komma med.  211 

 

Forslag til vedtak: 212 

• SP diskuterer saka 213 

• Påtroppande AU tar med seg innspela i arbeidsprosessen med handlingsplanen for 214 
2021/2022 215 

  216 

Saksbehandlar: Marie Knutsen 
Bruntveit 
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Til Studentparlamentet (SP) 217 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 218 

 219 

Psykisk helse 220 

Psak 27/21  221 

 222 
Bakgrunn: 223 

Mandag 26. april ble tilleggsundersøkelsen til SHoT, Studentenes helse og 224 
trivselsundersøkelse, offentliggjort. Den var dessverre ikke overraskende og viser at det har 225 
vært en betydelig økning av psykiske helse plager fra nesten hver 6. student i 2010 til nesten 226 
halvparten i 2021. Kun 19% har søkt hjelp for psykiske plager de siste 12 månedene og 227 
kvinner har dobbelt så stor sannsynlighet som mannlige. Over halvparten svarte ofte eller 228 
svært ofte på spørsmål om opplevd ensomhet. 229 

Ved OsloMet har vi flere som har jobbet for å gi studentene ulike tilbud det siste spesielle 230 
året og Studentpresten har arrangert lavterskeltilbud når det har vært mulig, samt vært 231 
tilgjengelig for samtaler.  232 

SiO, Samskipnaden i Oslo, arrangerer kurs og lavterskeltilbud og tilbyr samtale med 233 
behandler og rådgiver.  234 

Studenttelefonen er et samarbeidsprosjekt med Mental helse Hjelpetelefonen og 235 
helsepersonell ved SiS, SSN og KoRud Sør. Det er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for de 236 
som trenger noen å snakke med og telefon og chat er åpen alle dager kl17-07, også i helger 237 
og høytider.  238 

 239 

Punkter til diskusjon:  240 

• Hva har vært spesielt dårlig for den psykiske helsen det siste året? 241 

• Hvordan kan vi bedre den psykiske helsen? 242 

• Kan vi forebygge psykisk uhelse? 243 

• Trenger vi en endring, og hvor skal ansvaret ligge? 244 
 245 

Saksbehandler: Vilde V. Haukeland 

 

https://sioshotstorage.blob.core.windows.net/shot2018/SHOT2021.pdf
https://student.oslomet.no/studentpresten
https://www.sio.no/helse/noen-%C3%A5-snakke-med
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen
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English summary:  246 

The students health and well-being-survey publishes a report every fourth year, but Monday 247 
26. of April they released an additional survey. The results aren’t  surprising and shows a 248 
significant increase in symptoms of poor mental health from every sixth student in 2010 to 249 
almost half of the student body in 2021. Only 19% seek help and the women are twice as 250 
likely as men to do so. More than half of all students reply often or very often when asked 251 
questions about experienced loneliness.  252 

There are several employees at OsloMet whom have been working to give the students 253 
different offer the last special year, and the University Chaplain have been arranging low-254 
threshold offer when it has been possible. She has also been available for talks at campus 255 
when possible, with walks or digitally.  256 

SiO is the welfare organisation and have been arranging courses, low-threshold offers and 257 
appointments with therapist or counselor. 258 

The student phone is a low-threshold service for students that wants somebody to talk to. 259 
They have knowledge about the student life and every aspect in it, It is free and the phone 260 
and chat is open every day from 5pm to 7am, also in weekends and holidays. 261 

 262 

Points for discussion: 263 

• What has been particularly bad for mental health in the last year? 264 

• How can we improve mental health? 265 

• Can be prevent mental illness? 266 

• Do we need some change, and where should the responsibility lie? 267 

  268 

https://sioshotstorage.blob.core.windows.net/shot2018/SHOT2021.pdf
https://student.oslomet.no/en/university-chaplain
https://www.sio.no/en/health-services/someone-to-talk-to
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen
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Ymse og møtekritikk 269 


