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Referat fra 1 

Parlamentsmøte 5/2021 2 

 3 

Til stede på benken:  4 

Hasan Ali, Henriette Bøe, Karl Magnus NCD Nyeng, Martin Myhr Wallin, Michael Ray Monte 5 

De Ramos, Yvonne Bergly Andersen, Thomas Finnøy Trouiller, Lanie Grace Ceniza Calixijan, 6 

Celine Lyngås Sataøen, Mats Ugland, Amalie Faller Opdal, Sebastian Rishaug Strand, Lovise 7 

Meyer, Erlend Wahl 8 

Konstituering 9 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 10 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  11 

Vedtak: 12 

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere  13 

• Hilal Shide Gure velges til referent 14 

• KK velges til tellekorps 15 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 16 

Vedtak: 17 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 18 

Dere har fått alternativ dagsorden  19 

Forskyves med en time. Starte konstitueringen kl. 18 og tentativ eventueltsak kl. 21. 20 

Nytt forslag har blitt vedtatt. 21 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 22 

Vedtak: 23 
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• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 24 
møtet 25 

d) Orienteringssaker 26 

Orientering fra SFR HV: Vi jobber med en spørreundersøkelse til studentene ang. 27 
campusprogrammet.  28 

Yvonne: VK: Trenger studenter til KK. Ta kontakt med Yvonne om du er interessert i å sitte 29 
i KK.  30 

US: Første US møte. Saker som skal opp der er: Etablering av nytt mastere i Sykepleie, 31 
campus Romerike,  32 

Orientering fra VT: nytt studenthus på st.o 23. Vi har en del penger så oppfordrer 33 
studnenten til å søke midler til tildelingsutvalget 34 

       Vedtak: 35 

• Sakene tas til orientering. 36 

 37 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 38 

AU har i perioden foretatt følgende oppnevninger, valg og høringssvar: 39 

Oppnevninger: 40 

• Rolf Martin Aspenes er oppnevnt til innstillingskomiteen for ansettelse av ny rektor 41 

Høringssvar: 42 

• Høringssvar om Campusprosjektet (se vedlegg) 43 

Vedtak: 44 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 45 
godkjennes. 46 

  47 
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Campus Romerike  48 

Psak 33/21  49 

 50 
Isak innleder. Det er vedtatt og bestemt at vi skal flytte ut av Campus Kjeller i slutten av 2023 51 
og gå videre til en ny campus på Romerike. På Universitetsstyremøtet i juni ble det vedtatt 52 
fire ulike konsepter som videreføres til alternativanalyse. Vi ønsker en diskusjon over hvilke 53 
muligheter og utfordringer fra ett student perspektiv slik at AU kan ta innspillene med seg 54 
inn møter hvor Campusprogrammet blir diskutert.  55 
 56 
Punkter til diskusjon: 57 
Hvilke muligheter har de ulike Campus alternativene? 58 
Hvilke utfordringer har de ulike Campus alternativene? 59 
 60 
Ingen oppklarende spørsmål 61 

Jeg tror campus Lillestrøm er det beste alternativer. Jesheim er for langt og Ahus er for 62 
dfesentralisert. Itillegg så bygges det nytt studenthus i Lillestøm  63 

 64 

Jeg støtter forslaget. Vårt fokus er det sosialet. Så mulighet for sosiale arealer og mulighet til 65 
å ha  66 

Lillestrøm har glemt oss. Både når det kommer til kollektiv og sosialt 67 

Jeg blir skeptisk til Lillestrøm og Ahus. Jeg mener at begge er for nærme oslo.Folk bor i oslo 68 
og vil heller dra til oslo etter undervisning, og etterlater lite rom til sosialt og samhold for 69 
studentene.  70 

Lillestrøm ser jeg som positiv. Lillestrøm holder på å bli studentby. Og jessheim er for langt 71 

Jeg vil LEGGE VEKT PÅ MULIGHET FOR Grupperom 72 

Bygge på? 73 

Har spøsrmål til HV. Hvordan oppleves det som gull og få ett campus på Ahus, eller er det 74 
overheipet.  75 

Jeg opplever ikke Ahus dom et godt alternativ for å laget godt studentmiljø.  76 

Mulighet for treningsstudio nær campus. Særlig øsnkelig med Sio Athletica.  77 

Mulighet til studentbolig i nærheten av campus.  78 
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Ikke ønskelig med isolering av enkelt studie, men heller satse på mer samsetning.  79 

Hvem skal ta ansvar for studentvelferdstilbudene om campuset ender opp i Jessheim? 80 

Vil det skape problemer for studentenes praksis mulighet om vi ikke velger Ahus 81 
alternativet? 82 

Jessheim har lagt opp til kun 2000 studenter hvor stort studentliv vil det bli? 83 

Det er signert intensjonsavtaler og kontrakter med alle disse aktoørene og vi vil dermed ikke 84 
risikere å miste praksisplasser selv om vi ikke velger de alternativene. 85 

Foreslår for at VT for talerett. 86 

Det trenges simpelt flertall for å vedta. 87 

Enstemmig vedtatt, og VT for dermed stalerett. 88 

Studentene på khjeller er allere isolerte, og det samme vil det føre til om det velges 89 
alterenativ Ahus og Jessheim.  90 

 91 

Sio Trenger å vite klart hvorlenge det kommer til å være studenter på kjeller før de utvider 92 
eller satser på tilbud til studentene på kjeller. 93 

Jeg anbefaler å se på mulig faglig sammensettningen på campusene.  94 

 95 

Generlet bør vi se på naturlige samarbeids.  96 

 97 

Det er igangsatt planlegging av sammlokalisering av bibliotekene, og samlokalisering av 98 
fakultetene.  99 

Plan om å redusere byggningsmassen  med 12-25 % samtidig som vi skal øke studentmassen 100 
med 10 000 de neste årene.  101 

Vi har studier som krever stort pla, men studentene trenger et sted å gå til. Viktig at vi 102 
tenker på Arealmassen til studentene.  103 

Forslag 2 står det å sette sammen TKD og HV. Det har vi allerede på kjeller og det har ikke 104 
fungert. Mener dermed at det er det minst atraktive forslaget 105 

 106 

Jeg misliker forslaget om arealeffektivisering. Mener at OsloMet bør være hardere mot KD 107 
for større Areler. I tillegg lurer jeg på om de tre byggningsforslagene på lillestrøm er ment 108 
som et campus eller hvert sitt forslag 109 
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Vil også legge til at Lillestrøm har kortets reisetid og jessheim og Ahus har lengst reisetid.  110 

 111 

En av grunnene til arealefektiviseringen er fordi oslomet leier de fleste av byggene sine og 112 
trenger å kutte ned på de.  113 

 114 

 115 

 116 

  117 
Forslag til vedtak:  118 

• Studentparlamentet diskuterer muligheter og utfordringer ved de fire ulike 119 
konseptene som Universitetsstyre har gått videre med i arbeidet med Campus 120 
Romerike. 121 

 122 

 123 

Handlingsplan 2021/2022 124 

Psak 32/21 125 

Rolf Martin innleder. En handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg 126 
Studentparlamentets prioriteringer, og fastsetter hvilke mål SP og AU skal jobbe for å oppnå.  127 
 128 
Ifølge Studentparlamentets vedtekter §2.1 5. skal Parlamentet «Vedta handlingsplan på det 129 
første ordinære studentparlamentsmøtet i høstsemesteret, og revidere denne på det første 130 
ordinære studentparlamentsmøtet i vårsemesteret».   131 

AU har laget et forslag til handlingsplan som dere finner vedlagt. Forslaget er basert på 132 
handlingsplanen fra 2018/2019 og AU har prøvd å lage målbare punkter. 133 

Ingen oppklarende spørsmål 134 

Jeg vil gi skryt til AU for det nye arbeidsutvalget.  135 

Capitell om Campus. 136 

Mats: Jeg har sendt inn 2 forslag . Forslag 12 og forslag 13. Ønsker at AU støtter i 137 
opprettelsen i nytt studentpub. Vi ønsker at  138 
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AU foreslår at dette forslaget skal strykes. Det er allerede en studentlivskordiantor som skal 139 
jobbe med opprettelse av nye foreninger. 140 

Capillert om psykisk helse:  141 

Erlend: Jeg forselår å endre punktet til å styrke psysik helsetilbudet til SIO. 142 

Replikk: Jeg tenker det er relevant at det står helsetilbudet til Sio. Jeg Ønsker at det skal 143 
styrkes sios helsetilbud som en helhet. 144 

Rolf  fremmer forslag på vegne av Mikkel.  145 

Kapitlet om tverfaglighet: 146 

Ingen kommentar 147 

kapitlet om bærekraft: 148 

Kapitlet om forskning og utvikling: 149 

Under punkt 2 og punkt 3 snakker dere om paneldebatt. Har dere spesifine tanker eller 150 
planer? 151 

Vi ønsker å ha aktivitet rund forskningen som foregår på oslomet slikt at studentene har 152 
sjenskap til det.  153 

 154 

Jeg ønsker at AU skal jobbe for å synliggjøre samarbeids 155 

Forslag 11 –  vedtatt 156 

Forslagstiller (navn): Mats Ugland 157 

Sidetall: 16 158 

Linjenummer: 340  159 

Type endring: Tilleggsforslag 160 

Opprinnelig tekst:  161 

Endring og begrunnelse: mange studenter bekymrer seg for hvordan studiehverdagen 162 
kommer til å være frem mot utflytting. mange av velferdstilbudene er verken synlige eller 163 
tilgjengelige på campus Kjeller i dag 164 

Ny tekst: arbeide for at studentvelferdstilbudet på campus Kjeller ikke avvikles men heller 165 
styrkes frem mot utflytting  166 

 167 

Forslag 12 – falt  168 
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Forslagstiller (navn): Mats Ugland 169 

Sidetall: 16 170 

Linjenummer: 340  171 

Type endring: tilleggsforslag 172 

Opprinnelig tekst:  173 

Endring og begrunnelse: det er opprettet en forening som arbeider for å opprette en 174 
studentpub på kjeller som allerede er i gang med å arrangere arrangementer for studentene 175 
på kjeller. for å lykkes kommer foreningen til å trenge all hjelp de kan få og derfor ønskes det 176 
at AU stiller seg disponible for rådgivning og oppfølging 177 

Ny tekst: bistå i opprettelsen av studentpub på kjeller 178 

 179 

Forslag  13 – vedtatt  180 

Forslagstiller (navn): Mats Ugland 181 

Sidetall: 17 182 

Linjenummer: 359  183 

Type endring: Endringsforslag 184 

Opprinnelig tekst: Utrede mulighetene for å styrke helsetilbudet til SiO 185 

Endring og begrunnelse: Lagt til ordlyden psykisk til da det handler om psykisk helse 186 

Ny tekst: Utrede mulighetene for å styrke det psykiske helsetilbudet til SiO. 187 

 188 

Forslag  8 – falt 189 

Forslagstiller (navn): Erlend Wahl 190 

Sidetall: 17 191 

Linjenummer: 359  192 

Type endring: tilleggsforslag 193 

Opprinnelig tekst:  194 

Endring og begrunnelse: studentene har mange måter å påvirke hvordan deres 195 
studiehverdag. desverre er det få som kjenner til hvike kanaler en kan få frem sin mening 196 
gjennom. 197 
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Ny tekst: Jobbe for å synliggjøre velferdstinget i oslo og akershus og NSO for oslomets 198 
studentmasse, da spesiellt blandt de tillitsvalgte. 199 

 200 

Forslag  9 – falt 201 

Forslagstiller (navn): Mikkel Sibe 202 

Sidetall: 17 203 

Linjenummer: 373  204 

Type endring: Tilleggsforslag 205 

Opprinnelig tekst: Arbeide for å få til en tilleggsundersøkelse utenom shot-undersøkelsen 206 

Endring og begrunnelse: Det er viktig at vi kontinuerlig har en oversikt over hvordan det 207 
ligger ann i forhold til studenters psykiske helse, da psykisk helse er et område som kan 208 
forandre seg fra en dag til den neste. Ved å legge til rette for oppfølging gjennom 209 
trivselsundersøkelse, vil vi kunne komme tettere på studentene og raskere oppdage om det 210 
er problemer i forhold til studie. Vi vil også kunne forsikre at ikke noe ved studiet går utover 211 
psykisk helse, og om det gjør det, få en pekepinn på hva og hvordan det best mulig kan tas 212 
tak i. 213 

Ny tekst: Arbeide for å få til en tileggsundersøkelse utenom shot-undersøkelsen 214 

 215 

Forslag  10 – vedtatt 216 

Forslagstiller (navn): Erlend Wahl 217 

Sidetall: 17 218 

Linjenummer: 375  219 

Type endring: Tilleggsforslag 220 

Opprinnelig tekst:  221 

Endring og begrunnelse: Kan være relevant å få til en kartlegging over hvilke tjenester 222 
innenfor psykisk helse som det er mest etterspørsel etter på Campus, og hvordan få flest 223 
mulig til å benytte de. 224 

Ny tekst: Arbeide for at OsloMet iverksetter en kartlegging av hvilke lavterskel tjenester 225 
innenfor psykisk helse som er mest etterspurt og hvordan få studenter til å aktivt bruke 226 
tjenestene. 227 

 228 
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Forslag 15 – vedtatt 229 

Forslagstiller (navn): Erlend Wahl 230 

Sidetall: 19 231 

Linjenummer: 401  232 

Type endring: Endringsforslag 233 

Opprinnelig tekst: Arbeide for at det skal være billigere å velge plantebasert mat 234 

Endring og begrunnelse: Fokus på flere ting rundt bærekraftig matproduksjon og transport 235 

Ny tekst: Arbeide for at det skal være billigere å velge kortreist og plantebasert mat 236 

 237 

Forslag  14 – vedtatt 238 

Forslagstiller (navn): Erlend Wahl 239 

Sidetall: 18 240 

Linjenummer: 402  241 

Type endring: Tilleggsforslag 242 

Opprinnelig tekst:  243 

Endring og begrunnelse: Det bør skapes mer bevisshet og informasjonsarbeid rundt 244 
resirkulering, og OsloMet har gode forutsetninger for å lage dette. 245 

Ny tekst: Arbeide for mer opplysning i forbindelse med resirkulering på Campus. 246 

 247 

 248 

 249 

Forslag til vedtak: 250 

• SP vedtar «Handlingsplan 2021/2022» med de endringer som måtte fremkomme på 251 
møtet. 252 

• AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.  253 

 254 
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Årsrapport for studieåret 2020/2021 255 

Psak 28/21 256 

Rolf Martin innleder. 257 

Hvert år skal Studentparlamentet få fremlagt en rapport over SP og AU sin aktivitet det 258 
foregående året. Rapporten dekker aktiviteter som er gjennomført i studieåret 2020/2021. 259 

I henhold til vedtektene kapittel 2 §2.1 skal årsrapporten godkjennes på første ordinære 260 
studentparlamentsmøte i høstsemesteret.  261 

 262 

Vedtak: 263 

- SP godkjenner årsrapporten 2020/2021 264 
- SP gir AU muligheten for redaksjonelle endringer. 265 

Møteplan for høstsemester 2021  266 

Psak 29/21           267 

I henhold til vedtektene skal parlamentet vedta møteplan på første ordinære møte i 268 
semesteret. Vi vil etterstrebe å ha møtene fysisk, men vurderinger på hvorvidt møtene vil 269 
avholdes fysisk eller digitalt vil tas for hvert enkelt møte med hensyn til smittevernreglene 270 
på gitt tidspunkt.  271 

 272 

Vurdering: 273 

• Tirsdag 14. september, 17.00 – 22.00 274 

• Tirsdag 19. oktober, 17.00 – 22.00 275 

• Tirsdag 23. november, 17.00 – 22.00 276 

 277 

Vedtak: 278 

• Studentparlamentet vedtar møteplan for høstsemester 2021 279 
o Tirsdag 14. september, 17.00 – 22.00 280 
o Tirsdag 19. oktober, 17.00 – 22.00 281 
o Tirsdag 23. november, 17.00 – 22.00 282 



 

 

 

11 

 

 

Sammensetning av Studentparlamentet OsloMet for 2022 283 

Psak 30/21 284 
 285 
På bakgrunn av våre vedtekter skal sammensetningen av neste års SP legges frem på det første 286 
møtet i høstsemesteret, jf. §2.2, punktene 1-4. 287 
 288 
Det vil bli 28 faste representanter i Studentparlamentet neste kalenderår. Under ser dere fordelingen 289 
mellom fakultetene og tallene som ligger til grunn for beregningen. 290 
 291 

 Fakultet 
Faste 
representanter 

Vara 
representanter 

Fakultet for helsevitenskap (HV)  8 8 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)  8 8 

Fakultet for samfunnsfag (SAM)  6 6 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)  6 6 

 292 

Vedtak:  293 

• Studentparlamentet tar saken til orientering 294 

Fra og med P5 vil SP bestå av 28 representanter 295 

Valg av studentrepresentant til valgstyre 296 

Psak 31/21 297 

AU har blitt kontaktet av Leder av valgstyret til OsloMet som har etterspurt en ny 298 
representant til Valgstyret.  299 
 300 
Valgstyret overser alle valg som skjer på OsloMet, og forsikrer at valgene skjer i tråd med 301 
OsloMets valgreglement.  302 
 303 
Valgperioden varer i 4 år, men om studentrepresentanten er ferdig med studieperioden sin 304 
før vervet er ferdig skal det suppleres inn en ny.  305 
 306 
Oppgavene følger av pkt. 2-4 i valgreglementet: 307 
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2. Rektor vedtar nødvendige utfyllende regler til valgreglementet etter forslag 308 
fra valgstyret.  309 
3. Valgstyret skal behandle eventuelle klager vedrørende valgets gjennomføring, 310 
valgresultat og tilsvarende.  311 
4. Ett valgstyremedlem skal være til stede ved opptelling av de ansattes 312 
stemmer ved alle valg etter dette reglementet.  313 

Er det slikt at studentrepresentanter som sitter som vara i fakultetsstyret ikke kan stille: 314 

-Studenten kan ikke stille 315 

Yvonn: Jeg har allerede hatt dette vervet allerede dette vervet før og ønsker å stille : 316 

Lanie Grace: Jeg øsnker så stille 317 

For meg er det viktig å vite hvor lenge du skal studere for å kunne bestemme meg?  318 

Lanie: Jeg skal studere frem til 2023 319 

Etter som Lanie er vara i fakultetsstyre er hun ikke valgbar 320 

Yvonne Andersen blir valg med Akklamasjon. 321 

 322 
Vedtak: 323 

• SP velger Yvonne Andersen Til valgstyret 324 

  325 

Resolusjon : Verdensdag mot mobbing 326 

Psak 34/21  327 

Åse innleder. Det her blitt innsendt en resolusjon fra Henriette Bøe som omhandler 328 
verdensdagen mot mobbing som Metaheads against bullying er initiativtaker bak.  329 

I prinsippprogrammet til studentparlamentet står det at: Læringsmiljøet på OsloMet skal 330 

være universelt utformet, inkluderende, ivareta alle studenter og deres helse, sikkerhet og 331 

velferd. I den sammenheng ser vi at vår politikk ikke er motstridene med resolusjonen og vi 332 

ser da at vi kan vedta den.  333 

Oppklarende spørsmål til AU. Hvordan ønsker dere at saksgangen skal være 334 
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AU innstiller på  at resolusjonen vedtas. 335 

Jeg foreslår at folk skal  336 

Resolusjonen fokuserer på Skole og vi befinner oss på et universitet.  337 

Resolusjonen begrenser Aus frihet. 338 

Fremmer to strykningsforslag fordi det  339 

Forslag om 0 toleranse for mobbing og trakassering ved OsloMet. 340 

Jeg er positiv til resolusjonen, men med noen endringer. 341 

Resolusjonen er ikke tidlig.  342 

Om vi skal ha den resolusjonen så ønsker jeg at SP skriver selv, fordi jeg ikke føler metal head 343 

representerer meg 344 

Mobbing er et alle problem  345 

Forslag  2 – vedtatt 346 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy 347 

Sidetall: 24 348 

Linjenummer: 503 349 

Type endring: Strykningsforslag 350 

Opprinnelig tekst: "SP ønsker å promotere verdensdagen mot mobbing ved å: 351 

Endring og begrunnelse: For min del skaper det språkligeforvirringer ved å inkludere det i 352 
den setningen. Intensjonen med å markere en verdensdag imot mobbing er ivaretatt under 353 
et av kulepunktene under. 354 

Ny tekst:  355 

 356 

Forslag 3 – vedtatt 357 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy 358 

Sidetall: 24 359 

Linjenummer: 504  360 
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Type endring: strykningsforslag 361 

Opprinnelig tekst: "Dele og oppfordre studenter til å skrive under på underskriftskampanjen" 362 

Endring og begrunnelse: Ønsker å stryke disse punktene da tidsfristen for markeringen 20. 363 
september er tett etter Parlamentsmøtet. Det er under en uke til, noe som gjør at 364 
Arbeidsutvalget selv bør få velge hvordan de ønsker å markere det. 365 

Ny tekst:  366 

 367 

Forslag 1 – falt  368 

Forslagstiller (navn): Henriette Bøe 369 

Sidetall: 24 370 

Linjenummer: 505  371 

Type endring: endringsforslag 372 

Opprinnelig tekst: markere 20. september som verdens mobbedag 373 

Endring og begrunnelse: språklig endring 374 

Ny tekst: markere 20. september som verdensdagen mot mobbing 375 

Forslag 5 – vedtatt 376 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy 377 

Sidetall: 24 378 

Linjenummer: 505  379 

Type endring: endringsforslag 380 

Opprinnelig tekst: "Markere 20. september som verdens mobbedag" 381 

Endring og begrunnelse: språklig endring for bedre flyt i teksten 382 

Ny tekst: "20. september bør markeres og promoteres som verdensdagen mot mobbing" 383 

 384 

Forslag 6 – vedtatt 385 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy 386 

Sidetall: 24 387 

Linjenummer: 509 388 
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Type endring: tilleggsforslag 389 

Opprinnelig tekst:  390 

Endring og begrunnelse: Ved å inkludere et slikt kulepunkt runder man tematikken til å også 391 
være lokalpolitikk i tråd med de politiske dokumentene våres 392 

Ny tekst: Nytt kulepunkt "Det skal være nulltorelanse for mobbing, trakassering og 393 
diskriminering ved OsloMet" 394 

 395 

Forslag 7 –  396 

Forslagstiller (navn): Mikkel Sibe 397 

Sidetall: 24 398 

Linjenummer: 480-509 399 

Type endring: strykningsforslag 400 

Opprinnelig tekst: Resolusjonen i sin helhet 401 

Endring og begrunnelse: Resolusjonen kan legge føringer for hvordan AU skal jobbe med slikt 402 
et tema. Samtidig snakker resolusjonen mye om MAB og hva de har gjort, kontra en 403 
resolusjon som snakker om mobbing i et helhetsperspektiv, og hva SP kan gjøre for å 404 
forhindre mobbing (utover markering og arrangementer). Markering og arrangementer er 405 
vel og bra, men samtidig er jeg spørrende til hvorvidt dette trenger å være en resolusjon. 406 

Ny tekst: Vi bør vurdere å stryke/ stemme ned resolusjonen. Gitt at dette er et tema flere 407 
mener er viktig nok til å ha en resolusjon, bør AU vurdere å lage en sak på kommende møte, 408 
hvor hele SP kan komme med innspill, for så å vedta en helhetlig resolusjon angående 409 
mobbing 410 

 411 

Forslag 4 – vedtatt 412 

Forslagstiller (navn): Thomas Finnøy Trouiller 413 

Sidetall: 24 414 

Linjenummer: 506-507  415 

Type endring: strykningsforslag 416 

Opprinnelig tekst: "Gjennom sosiale medier. Evt. fysisk om forsvarlig" 417 
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Endring og begrunnelse: Ønsker å stryke disse punktene da tidsfristen for markeringen 20. 418 
september er tett etter Parlamentsmøtet. Det er under en uke til, noe som gjør at 419 
Arbeidsutvalget selv bør få velge hvordan de ønsker å markere det. 420 

Ny tekst:  421 

 422 

Vedtak: 423 

• Parlamentet vedtar ikke resolusjonen  424 

 425 

Eventuelt og møtekritikk 426 

 427 

Møtekritikk 428 

Fint møte, og liker at alle er støttende og inkluderende 429 

ENDELIG fysisk møte’ 430 

Veldig bra med fysisk møte MEN SKULLE ØSNKE DET VAR MIDDAGSMAT 431 

Veldig fint med fysisk møte 432 

Veldig hyggelig med fysisk møte 433 

TIPP TOPP tommel OPP 434 

Kort og effektiv, hyggelig å se dere.  435 

Veldig gøy å se så mange nye fjes. Blir spennende å se de neste møtende 436 

Vil skryte av alle her. Godt servise fra deg ISAK <3 437 

Veldig gøy med fysisk møte, og ser frem til de neste møtende. 438 

Jeg er fan av at det er litt forskjellig mat og veldig fint at det ikke er pizza. 439 

Veldig gøy å ha vært med på fysisk møte 440 

Minn på folk via e-posten om kvittering 441 

Gleder meg til møtepils/brus etterpå 442 

Skulle ønsket å sett flere opp på talerstolen.  Kred til Henriette som har sendt inn resolusjon. 443 
Håper det kommer flere fra andre også. 444 
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Takk for nydelig kaffe.  445 

Takk for at jeg fikk komme på møte. Jeg vil klage på stikkontaktene. Skulle ønske det var 446 
flere rundt i salen.  447 

Veldig fin med forhåndsendte forslag. Takk til Anna, takk til AU og Takk til KK 448 

Tusen takk for nydelig møte. Det ble myk overgang til denne siden. Dere har vært 449 
eksemplariske. Fortsett med den gode debatt 450 

Skulle ønske flere sav dere deltok under sak om handlingsplan. Velblåst første møte. Gleder 451 
meg til å se flere på talerstolen fremover.  452 

 453 

Takk for møtet veldig fin å se dere fysisk. Husk smittevern. Jeg vil helst se dere fysisk og ikke 454 
over skjerm. 455 

Takk til Ordstyrerbenken 456 

 457 

 458 

 459 


