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Dag og dato:  tirsdag, 14. september 2021 
Tidspunkt:  17.00 – 22.00 
Rom:  Q1015, P42   

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/214080  

Send inn endringsforslag her: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ok5vxLSMM4VEPaZGR0W6e4uscx4hXWb_rawrkR
pZWeI/edit?usp=sharing  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ok5vxLSMM4VEPaZGR0W6e4uscx4hXWb_rawrkRpZWeI/edit?usp=sharing
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 16 

Innkalling til: 17 

Parlamentsmøte 5 18 

Til:    Representanter i Studentparlamentet m/vara 19 

Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet 20 
ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, Khrono, Radio 21 
Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og Studentrepresentanter i Universitetsstyret  22 

Tidsplan og saksliste for møtet: 23 

  24 
Tidsplanen er veiledende. 25 

Tid: Saksnr: Sak: Sakstype: 

17.00 - 17.30 
Psak 00/21 a, 
b, c, d og e Konstituering  

17.30 - 17.45 Psak 28/21 Årsrapport Orientering 

17.45 - 17.55 Psak 29/21 Møteplan Vedtak 

17.55 - 18.00 Psak 30/21 Sammensetning av SP 2022 Orientering 

18.00 - 18.15 Psak 31/21 Valg av studentrepresentant til valgstyret Valg 

18.15 - 19.00 Psak 32/21 Handlingsplan Vedtak 

19.00 - 19.30  Pause 

19.30 - 20.15 Psak 33/21 Campus Romerike Diskusjon 

20.15 - 20.45 Psak 34/21 Resolusjon: Metal heads against bullying Diskusjon 

20.45 – 21.10  Eventuelt, møtekritikk og rydding  

   

  26 

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

Til: Studentparlamentet (SP) 27 

Fra: Organisasjonskonsulent (OK)  28 

Konstituering 29 

PSak 00/21 a, b, c, d og e 30 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps  31 

Forslag til vedtak: 32 

• Martine Gjerde og Marius Toresen velges til ordstyrere  33 

• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent 34 

• KK velges til tellekorps 35 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste 36 

Forslag til vedtak: 37 

• Innkalling og saksliste godkjennes. 38 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte 39 

Forslag til vedtak: 40 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 41 
møtet 42 

d) Orienteringssaker 43 

Orienteringer fra: 44 

• AU 

• KK 

• Universitetsstyret 

• LMU 
 

• Rektoratet 

• VT 

• SPs egne komiteer 

• Studentenes fakultetsråd og Studentråd. 

       Forslag til vedtak: 45 

• Sakene tas til orientering. 46 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 47 

Godkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger i eget saksdokument 48 

Forslag til vedtak: 49 
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• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 50 
godkjennes. 51 

  52 
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Til Studentparlamentet (SP) 53 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 54 

 55 

Orienteringer 56 

Psak 00/21  57 

Felles: 58 

Arbeidsutvalget troppet på 1. juli og den første uken ble i stor grad brukt til opplæring, 59 
teambuilding, fordeling av ansvar og planlegging av hovedlinjene for året. Grunnet endrede 60 
retningslinjer fra kommunene og OsloMet, kan arbeidsutvalget igjen være fysisk til stede på 61 
kontoret. Arbeidsutvalget har også fast kontortid på Kjeller på fredager, for å kunne støtte 62 
opp under fredagskaffe på Kjeller.  63 

Under studiestartuka sto Arbeidsutvalget på stand tirsdag og onsdag i Pilestredet og torsdag 64 
på Kjeller. I tillegg deltok AU på foreningsdagene i Pilestredet og på Kjeller. Det ble også kjørt 65 
en instagramkonurranse, hvor hovedfokuset var å få flere følgere på SP sine sosiale medier.  66 

Arbeidsutvalget har siden oppstarten også deltatt på fremleggingen av opptakstallene, som 67 
var et arrangement i Studenthallen. Det ble i starten av august avholdt et møte med 68 
Bokskapet, for å få informasjon om hva de holder på med og danne et grunnlag for videre 69 
samarbeid med Bokskapet.  70 

Dersom smittesituasjonen tillater det ønsker Arbeidsutvalget at parlamentsmøter 71 
gjennomføres fysisk. Dette gjelder også Høstseminaret, som Studentparlamentet har fått 72 
invitasjon til.  73 

 74 

 75 

Leder – Rolf Martin Aspenes 76 

I forbindelse med studiestart har leder vært i Universitas i en artikkel som presenterte 77 
studentlederne i Oslo. Sammen med fungerende rektor holdt leder en tale for de nye 78 
studentene. Leder sa også noen velmente ord til fadderne under Fadder kick-off. I likhet med 79 
tidligere år fikk SP muligheten til å presentere seg for de nye sykepleiestudentene, leder 80 
deltok på SP sine vegne.  81 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 

 



 

 

 

6 

 

 

Leder har sammen med Læringsmiljøansvarlig deltatt på et møte om et samarbeid rundt 82 
bærekraft, hvor man ønsker å få til dyrking av grønnsaker på campus. Videre har leder 83 
deltatt på avsparket til NSO, sammen med sentralstyret og de andre studentlederne. Her ble 84 
det informert om hva NSO planlegger å gjøre i forbindelse med valget og hvordan 85 
leiemarkedsundersøkelsen vil bli gjennomført. Leder kan også informere om at Rektors 86 
ledermøte har anbefalt at man går videre med samlokaliseringen av bibliotekene til P52.  87 

Etter studiestart har leder fått æren av å dele ut prisene årets underviser og årets student. 88 
Sistnevnte pris ble delt ut sammen med fungerende rektor.  89 

 90 

Nestleder – Hilal Shide Gure 91 

Store deler av juli har nestleder brukt på å sette seg inn i systemene og politikken til 92 
Studentparlamentet. Ettersom Nestleder er bindeleddet mellom SP og SFR, har nestleder 93 
hatt forventningsmøte med SFR-ledelsen. I tillegg har nestleder kalt inn til SFR lederforum, 94 
men ble dessverre nødt til avlys møte pga. sykdom.   95 
Gjennom studiestartuken har nestleder stått på stand sammen med resten av AU. 96 
Nestleder er i år sosial media ansvarlig og har satt seg som mål å få opp aktiviteten på våre 97 
sosiale medier særlig Instagram. Siden juli har følger tallene på Instagram gått opp med 17,4 98 
%.   99 
Det meste av august har nestleder jobbet en del med valg av klassetillitsvalgte. I den 100 
forbindelse har nestleder oppdatert PowerPoint som skal benyttes under valg, både på norsk 101 
og engelsk. I tillegg har nestleder sammen med organisasjonskonsulenten 102 
og studentlivskoordinator planlagt tillitsvalgkonferansen som i år skal være over 4 dager.   103 

 104 

Læringsmiljøansvarlig – Åse Berg Dybvik 105 

Siden oppstart i juli så har LMA deltatt i de ulike rådene og utvalgene som faller under 106 
vervet. I år er det LMA som leder LMU og det har vært ett møte så langt der det ble diskutert 107 
saker som digital undervisning og koronasituasjonen. LMA har også deltatt i møter 108 
til bærekraftsrådet og bærekraftsuken etter at bærekraft ble internkonstituert til LMA. I 109 
denne perioden har LMA deltatt på foreningsdagene og stått på stand 110 
på Pilestredet og Kjeller. Faddervaktordningen ble arrangert i år i også og LMA deltok der 111 
også. I sammenheng med det nye studenthuset så har LMA deltatt i et møte med VT om 112 
fristasjonsavtaler og tanker om det nye bygget. Videre går det tid til å planlegge kampanjer 113 
relatert til valg i SP og stortingsvalget. I år skal det også 114 
arrangeres Bekkelangs Bislettbekken og LMA har deltatt i møter der på vegne av au. Det har 115 
også gått tid til generell opplæring og planlegging av ulike arrangementer som 116 
paneldiskusjonen om studenter og seksuell helse.   117 
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 118 

Fagpolitisk ansvarlig – Isak Grov Diesen 119 

Siden oppstart i juli har fagpolitisk satt seg inn i ulike politiske dokumenter som omhandler 120 
sitt område; deriblant politisk dokument om utdanning og forskning og utvikling. Sistnevnte 121 
for den skal opp til parlamentet i løpet av studieåret 21/22.    122 
 123 
I internkonstitueringa ble fagpolitisk ansvarlig tildelt kampanjeansvarlig og har jobbet med 124 
en kampanje omhandlende stortingsvalget hvor de 9 største partiene har blitt spurt om å 125 
delta. Kampanjen er en digital kampanje hvor de ulike har fått lage en video om hvorfor 126 
studenter skal stemme på deres parti til stortingsvalget høsten 2021. Denne kampanjen ble 127 
delt gjennom vår Instagram.  128 
 129 
I juli ble fagpolitisk ansvarlig intervjuet i Khrono om opplæring i kildebruk 130 
(https://khrono.no/studentledere-enige-om-at-opplaeringen-i-kildebruk-varierer-for-131 
mye/590883).   132 
 133 
Sammen med de andre medlemmene av AU har fagpolitisk stått på stand i løpet av den 134 
første uken av studiestart.  135 
 136 
Videre har vedkommende vært i et møte med det sentrale utdanningsutvalget og forskning 137 
og utviklingsutvalget på OsloMet den 25 august.   138 
  139 
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Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth 
Ringstad 

Til Studentparlamentet (SP) 140 
Fra Organisasjonskonsulent (OK) 141 

Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   142 

Psak 00/21 e 143 

Bakgrunn: 144 

Ifølge Studentparlamentets vedtekter kan AU foreta valg, oppnevninger og mindre 145 
politiske/organisatoriske beslutninger mellom parlamentsmøter i hastesaker. Dersom dette 146 
forekommer, skal oppnevningene godkjennes av Parlamentet på første påfølgende 147 
parlamentsmøte. Det samme kan AU gjøre med høringssvar som må sendes inn mellom 148 
parlamentsmøter. 149 

Vurdering: 150 

AU har i perioden foretatt følgende oppnevninger, valg og høringssvar: 151 

Oppnevninger: 152 

• Rolf Martin Aspenes er oppnevnt til innstillingskomiteen for ansettelse av ny rektor 153 

 154 

Høringssvar: 155 

• Høringssvar om Campusprosjektet (se vedlegg) 156 

Forslag til vedtak: 157 

• SP godkjenner eventuelle oppnevninger, valg og høringssvar. 158 

  159 
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Til Studentparlamentet (SP) 160 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 161 

 162 

Årsrapport for studieåret 2020/2021 163 

Psak 28/21 164 

English summary: 165 

Each year the Student Parliament has to approve the annual report for the past academic 166 
year. The report covers the Parliament´s activities in the academic year of 2020/2021. 167 

 168 

Bakgrunn: 169 

Hvert år skal Studentparlamentet få fremlagt en rapport over SP og AU sin aktivitet det 170 
foregående året. Rapporten dekker aktiviteter som er gjennomført i studieåret 2020/2021. 171 

I henhold til vedtektene kapittel 2 §2.1 skal årsrapporten godkjennes på første ordinære 172 
studentparlamentsmøte i høstsemesteret.  173 

 174 

Forslag til vedtak: 175 

- SP godkjenner årsrapporten 2020/2021 176 
- SP gir AU muligheten for redaksjonelle endringer. 177 

 178 

Vedlegg:  179 

- Årsrapport 2020/2021 180 

181 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 
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Til Studentparlamentet (SP) 182 
Fra Arbeidsutvalget (AU) 183 

 184 

Møteplan for høstsemester 2021  185 

Psak 29/21           186 

English summary 187 

In accordance with SP’s statutes the Student Parliament (SP) has to adopt a meeting 188 
schedule for the semester. The executive committee recommends the suggested dates.  189 

The suggested dates are 190 

• Tuesday September 14th 17.00 – 22.00 191 

• Tuesday October 19th 17.00 – 22.00 192 

• Tuesday November 23rd 17.00 – 22.00 193 

 194 

Bakgrunn: 195 

I henhold til vedtektene skal parlamentet vedta møteplan på første ordinære møte i 196 
semesteret. Vi vil etterstrebe å ha møtene fysisk, men vurderinger på hvorvidt møtene vil 197 
avholdes fysisk eller digitalt vil tas for hvert enkelt møte med hensyn til smittevernreglene 198 
på gitt tidspunkt.  199 

 200 

Vurdering: 201 

• Tirsdag 14. september, 17.00 – 22.00 202 

• Tirsdag 19. oktober, 17.00 – 22.00 203 

• Tirsdag 23. november, 17.00 – 22.00 204 

 205 

Forslag til vedtak: 206 

• Studentparlamentet vedtar møteplan for høstsemester 2021 207 

  208 

Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth 
Ringstad 
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Til Studentparlamentet (SP)  209 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  210 
 211 

Sammensetning av Studentparlamentet OsloMet for 212 

2022  213 

 214 

Psak 30/21 215 
 216 
English summary:  217 
Every year we have to calculate how many members the Student Parliament should have for the next 218 
year. This is based on student number and each faculty has 2 members, plus one member for every 219 
started thousand student (calculated for fulltime students). You can see the number of members 220 
below.  221 
 222 
Bakgrunn:  223 
På bakgrunn av våre vedtekter skal sammensetningen av neste års SP legges frem på det første 224 
møtet i høstsemesteret, jf. §2.2, punktene 1-4:  225 
«§2.2 Sammensetning:  226 

1. Studentparlamentet består av to (2) representanter fra hvert fakultet pluss en (1)  227 
2. representant per påbegynte tusen (1000) heltidsekvivalenter for studenter ved hvert fakultet. 228 

Antall heltidsekvivalenter skal regnes ut fra gjennomsnittet av de to (2) semestrene 229 
foregående studieår. Tallene hentes fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).  230 

2. Fakulteter som har flere studiesteder skal være representert fra to studiesteder.  231 
3. Sammensetning av neste Studentparlament skal legges frem på første Studentparlamentsmøte i 232 
høstsemesteret.  233 
4. Det skal være like mange vararepresentanter som det er representanter. Varaene skal være i 234 
prioritert rekkefølge uavhengig av studiested.»  235 
 236 
Det vil bli 28 faste representanter i Studentparlamentet neste kalenderår. Under ser dere fordelingen 237 
mellom fakultetene og tallene som ligger til grunn for beregningen. 238 
 239 

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

 240 

Fakultet 
Heltidsekvivalenter 
høst 2020 

Heltidsekvivalenter 
vår 2021 Gjennomsnitt 

Antall 
representanter 

HV 5503,85 5066,68 5285,27 8 

LUI 5414,11 5056,7 5235,41 8 

SAM 3846,34 3478,06 3662,2 6 

TKD 3600,53 3241,28 3429,9 6 

 241 

242 
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Til Studentparlamentet (SP) 243 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 244 

 245 

Valg av studentrepresentant til valgstyre 246 

Psak 31/21 247 

English summary: 248 

OsloMet election committee needs a new student representative. The committee’s task is to 249 
ensure that OsloMet’s election regulation is followed.  250 
There are no regular meetings, but you will be called in if need be. Currently there is only 251 
one meeting this semester, but the date has not been set yet.  252 
 253 
The position is compensated, but it’s uncertain how much. 254 

 255 
Bakgrunn: 256 
AU har blitt kontaktet av Leder av valgstyret til OsloMet som har etterspurt en ny 257 
representant til Valgstyret.  258 
 259 
Valgstyret overser alle valg som skjer på OsloMet, og forsikrer at valgene skjer i tråd med 260 
OsloMets valgreglement.  261 
 262 
Valgperioden varer i 4 år, men om studentrepresentanten er ferdig med studieperioden sin 263 
før vervet er ferdig skal det suppleres inn en ny.  264 
 265 
Oppgavene følger av pkt. 2-4 i valgreglementet: 266 

2. Rektor vedtar nødvendige utfyllende regler til valgreglementet etter forslag 267 
fra valgstyret.  268 
3. Valgstyret skal behandle eventuelle klager vedrørende valgets gjennomføring, 269 
valgresultat og tilsvarende.  270 
4. Ett valgstyremedlem skal være til stede ved opptelling av de ansattes 271 
stemmer ved alle valg etter dette reglementet.  272 

Møter: 273 

Det er ikke satt faste møter, men møtene vil være etter behov. Enkelte semestre er det 274 
mange møter (særlig når det foregår valg), mens andre er det ingen møter. Det vil være 275 

Saksbehandler: Hilal Gure 
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minst ett møte dette semesteret av litt lengre varighet for å diskutere en stor opprydding i 276 
reglementet (men ingen større materielle endringer). I valgperiodene, kan det hende det blir 277 
innkalt til møter på relativt kort varsel (under en uke).  278 
 279 
Honorar: 280 
Vervet har tidligere blitt honorert, men det er ukjent hvilken sats. I tillegg er det usikkert om 281 
forberedelsestid blir honorert.  282 
 283 
VIKTIG! 284 
Skal man stille til universitetsstyret eller fakultetsstyrene/SVA-styret, blir en ansett som 285 
inhabil og må fratre vervet som medlem av Valgstyret først.  286 
 287 
Forslag til vedtak: 288 

• SP velger en studentrepresentant til valgstyret 289 

 290 

  291 
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 292 

Til Studentparlamentet (SP) 293 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 294 

 295 

Handlingsplan 2021/2022 296 

Psak 32/21 297 

Bakgrunn: 298 
En handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets prioriteringer, 299 
og fastsetter hvilke mål SP og AU skal jobbe for å oppnå.  300 
 301 
Ifølge Studentparlamentets vedtekter §2.1 5. skal Parlamentet «Vedta handlingsplan på det 302 
første ordinære studentparlamentsmøtet i høstsemesteret, og revidere denne på det første 303 
ordinære studentparlamentsmøtet i vårsemesteret».   304 

 305 

Vurdering: 306 

AU har laget et forslag til handlingsplan som dere finner vedlagt. Forslaget er basert på 307 
handlingsplanen fra 2018/2019 og AU har prøvd å lage målbare punkter. 308 

 309 

Forslag til vedtak: 310 

• SP vedtar «Handlingsplan 2021/2022» med de endringer som måtte fremkomme på 311 
møtet. 312 

• AU får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.  313 

 314 

Vedlegg:  315 

• Forslag til handlingsplan 2021/2022 316 

  317 

Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 
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  318 

Handlingsplan for studieåret 319 

2021/2022  320 

  321 

Campus  322 
Det skal gjøres større endringer ved OsloMet sine campuser det kommende året. Vi 323 
mener at OsloMet gjennom denne prosessen skal ende opp med to fullverdige campus i 324 
Pilestredet og på Romerike. OsloMet må sørge for at det blir en bred oppslutning rundt 325 
utfallet av prosessen. Vi ønsker ikke at studentene skal miste sine arbeidsplasser eller 326 
sine tjenestetilbud.   327 
  328 
Studentparlamentet skal:  329 

• Arbeide for at studentarealene skånes for arealkutt.  330 
• Arbeide for at studentdemokratiet på alle nivå får mulighet til å uttale seg 331 
om campus Romerike.   332 
• Arbeide for at studentstøttetjenestene til faste tider er fysisk til stede på 333 
campus Kjeller.  334 
• Revidere politisk dokument om campusstrategi.   335 
• Utrede mulighetene for at biblioteket eller annen relevant aktør kan ta over 336 
pensumsalget på campus.   337 
• Arbeide for at Annas Spiseri blir omprofilert til SiO sitt «Union»-konsept, 338 
med mål om lengre åpningstider og mer aktivitet i Studenthuset.  339 

  340 

Studentdemokrati og studentfrivillighet   341 
OsloMet har et ansvar for å legge til rette for studentdemokratiet og studentfrivilligheten. 342 
Framover må OsloMet gjøre det lettere å få informasjon om sine tillitsvalgte og 343 
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tillitsvalgtrollen. Studentparlamentet skal være lett å komme i kontakt med og alle skal 344 
føle seg velkomne og inkludert. Etter ett fullt studieår med pandemi må vi sørge for at 345 
studentfrivilligheten kommer seg tilbake.   346 
  347 
Studentparlamentet skal:  348 

• Arbeide for å redusere frafall fra Studentparlamentet, som ikke skyldes 349 
verv eller endte studier.   350 
• Arbeide for at et nytt registreringssystem for tillitsvalgte blir prioritert i 351 
implementeringen av ny tjenesteplattform.  352 
• Arbeide for at Studentparlamentet skal bli mer synlige for studenter.   353 
• Arbeide for at informasjon om tillitsvalgtrollen er en del av emne for nye 354 
studenter.   355 
• Utarbeide retningslinjer for trygg organisasjon etter inspirasjon fra NSO.   356 
• Arbeide for at studentfrivilligheten aktiviteter blir mer synlige i 357 
Studenthuset.   358 

  359 

Psykisk helse  360 
Tallene etter den ekstraordinære SHoT-undersøkelsen er nedslående. Vi mener 361 
at OsloMet må ta tallene på alvor og arbeide for at studentene får det bedre. Dette er 362 
likevel ikke en oppgave som faller på OsloMet alene. SiO er studentenes samskipnad og 363 
har et ekstra ansvar for å ha et tilstrekkelig helsetilbud, som er synlig for studentene. Vi 364 
mener at dette ikke er tiden for å kutte i de psykososiale tilbudene.  365 
  366 
Studentparlamentet skal:  367 

• Arbeide for at studentenes lavterskeltilbud blir synligere.  368 
• Arbeide for at de psykososiale tilbudene under koronapandemien blir 369 
videreført etter 2021.  370 
• Arbeide for at OsloMet iverksetter tiltak for å minske ensomhetsgraden 371 
blant studentene.   372 
• Utrede mulighetene for å styrke helsetilbudet til SiO.   373 

  374 

Tverrfaglighet  375 
OsloMet er et profesjonsuniversitet, hvor studenter etter endt utdanning skal samhandle 376 
på tvers av studieretningene de følger i dag. Studentparlamentet ønsker derfor 377 
at OsloMet i større grad legger opp til tverrfaglig emner mellom studieprogram og 378 
fakultet. OsloMet må også tenke på tverrfaglighet når den faglige sammensetningen i 379 
Pilestredet og på Romerike fastsettes.  380 
  381 
Studentparlamentet skal:  382 

• Arbeide for at studentene får tilbud om mer tverrfaglig undervisning i de 383 
studieretningene hvor det er naturlig.   384 
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• Arbeide for at det legges til rette for tverrfaglige møteplasser utenfor 385 
undervisning.   386 
• Arbeide for at den faglige sammensetningen i Pilestredet og på Romerike 387 
er basert på muligheten til tverrfaglig samarbeid.   388 

  389 

Bærekraft  390 
OsloMet har de senere årene gjort endringer for å få ned utslippene og gjøre 391 
institusjonen mer bærekraftig. Studenter engasjerer seg i klimasaken og bærekraft, og 392 
bør få muligheten til å kommen med sine innspill til hvordan OsloMet skal bli mer 393 
bærekraftig. Alle skal få bestemme over egen hverdag og hvordan de selv forholder seg 394 
til bærekraftspørsmålet. I arbeidet med å få studenter til å velge de bærekraftige 395 
alternativene, bør OsloMet og SiO premiere bærekraftige valg.  396 
  397 
Studentparlamentet skal:  398 

• Arbeide for at flere studenter får muligheten til å 399 
påvirke bærekraftsarbeidet på OsloMet.  400 
• Arbeide for at det skal være billigere å velge plantebasert mat.   401 

  402 

Forskning og utvikling  403 
Forskning og utvikling er en viktig del av OsloMet sitt daglige virke. Vi mener at 404 
studentene må inkluderes i forskning og utviklingsarbeidet ved institusjonen. OsloMet må 405 
derfor på en bedre måte enn i dag opplyse studentene om OsloMet sitt forskningsarbeid, 406 
og hvordan de kan ta del i det.   407 
  408 
Studentparlamentet skal:  409 

• Revidere politisk dokument om forskning og utvikling.  410 
• Ha en panelsamtale rundt studentaktiv forskning og hvordan inkludere 411 
studenter i forskning.  412 
• Ha arrangement om OsloMet sine forskningssatsninger.  413 

  414 
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Til Studentparlamentet (SP) 415 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 416 

 417 

Campus Romerike  418 

Psak 33/21  419 

English summary: 420 
OsloMet is going to leave Campus Kjeller at the end of 2023 and move to a new campus at 421 
Romerike. At the board meeting of the university, it was decided to go further with four 422 
different options to get a further analysis of them. We want a discussion around what is the 423 
different possibilities and challenges in the four respective options from a student 424 
perspective. We will take the inputs forward towards other meetings where the Campus-425 
program is discussed. 426 
 427 
Points for discussion: 428 
What possibilities does the different Campus alternatives provide? 429 
What challenges does the different Campus alternatives have? 430 
 431 
 432 
Bakgrunn:  433 
Det er vedtatt og bestemt at vi skal flytte ut av Campus Kjeller i slutten av 2023 og gå videre 434 
til en ny campus på Romerike. På Universitetsstyremøtet i juni ble det vedtatt fire ulike 435 
konsepter som videreføres til alternativanalyse. Vi ønsker en diskusjon over hvilke 436 

Saksbehandler: Isak 
Grov Diesen 
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muligheter og utfordringer fra ett student perspektiv slik at AU kan ta innspillene med seg 437 
inn møter hvor Campusprogrammet blir diskutert.  438 
 439 
Punkter til diskusjon: 440 
Hvilke muligheter har de ulike Campus alternativene? 441 
Hvilke utfordringer har de ulike Campus alternativene? 442 
 443 
 444 
  445 
Forslag til vedtak:  446 
Studentparlamentet diskuterer muligheter og utfordringer ved de fire ulike konseptene som 447 
Universitetsstyre har gått videre med i arbeidet med Campus Romerike. 448 
 449 
Vedlegg:  450 

K1: HV på Ahus i Lørenskog 451 

K2: HV + TKD på Ahus i Lørenskog 452 



 

 

 

21 

 

 

 453 



 

 

 

22 

 

 

  454 



 

 

 

23 

 

 

Til Studentparlamentet (SP) 455 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 456 

 457 

Resolusjon : Verdensdag mot mobbing 458 

Psak 34/21  459 

English summary  460 

Background:  461 

There has been sent in a resolution to the Parliament from Henriette Bøe about the 462 
international day against bullying. Where Metalheads against bullying started the initiative. 463 

 464 
Bakgrunn: 465 

Det her blitt innsendt en resolusjon fra Henriette Bøe som omhandler verdensdagen mot 466 
mobbing som Metaheads against bullying er initiativtaker bak.  467 

 468 

Vurdering:  469 

I prinsippprogrammet til studentparlamentet står det at: Læringsmiljøet på OsloMet skal 470 

være universelt utformet, inkluderende, ivareta alle studenter og deres helse, sikkerhet og 471 

velferd. I den sammenheng ser vi at vår politikk ikke er motstridene med resoulusjonen og vi 472 

ser da at vi kan vedta den.  473 

 474 

Forslag til vedtak: 475 

• Parlamentet vedtar resolusjonen 476 

• Parlamentet vedtar ikke resolusjonen  477 

 478 

Vedlegg: Resolusjon: Verdensdag mot mobbing  479 

Saksbehandler: Åse Berg Dybvik 
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Resolusjon: Verdensdag mot mobbing 480 

Vedtatt: Dato 481 

Bakgrunn: Organisasjonen Metalheads Against Bulling (MAB) lanserte i mars i år en 482 
underskriftskampanje for å få en egen verdensdag mot mobbing. MAB er en organisasjon 483 
startet opp i metalmiljøet i Norge i 2015 av Leif Munklien. De er i dag en landsomfattende 484 
organisasjon med internasjonale arrangementer og støttespillere. MAB anses å 485 
være Skandinavias mest aktive og synlige antimobbe organisasjon per. dags dato. MAB 486 
arbeider både proaktivt og reaktivt mot mobbing. Ved å undervise om mobbing og de 487 
konsekvensene som kan forekomme, og hjelpe individer utsatt for mobbing videre. De har 488 
mange ulike hjelpetiltak, et av de mest fremtredende er Prettier Scars hvor individer som har 489 
selvskadet får en tatovering til dekke over eller fjerne fokus fra arrene.  490 

MAB ønsker en egen verdensdag mot mobbing. Dette er grunnet i den komplekse naturen til 491 
mobbing og det store samfunnsproblemet det har blitt. Mobbing finnes i alle samfunnslag og 492 
alle kulturer. Mobbing er ikke kun et problem for de som blir utsatt for mobbing, men også 493 
for de som mobber, pårørende og tilskuere/ utenforstående. MAB ønsker å arbeide 494 
strukturert og målrettet for å øke bevisstheten om all mobbing og minske forekomsten av 495 
mobbing. Per nå er mobbing underlagt Verdensdagen for Psykisk helse, dette er bra. Men vi 496 
mener at mobbing bør få er tydeligere og bredere fokus, og derfor bør være en egen dag.  497 

MAB markerer i år for første gang denne dagen, men pga. korona vil markeringen foregå 498 
digitalt og man har ikke lagt mye arbeid ned i denne markeringen grunnet usikkerheten. 499 
Tanken er å begynne for fult i 2022, når både situasjonen forhåpentligvis er mer oversiktlig 500 
og man har fått mer publisitet. MAB planlegger å kontakte skoler på Østlandet for å se om 501 
de kan være interesserte i å markere dagen.   502 

Studentparlamentet mener at: SP ønsker å promotere verdensdagen mot mobbing ved å:  503 

• Dele og oppfordre studenter til å skrive under på underskriftskampanjen  504 

• Markere 20. september som verdens mobbedag  505 

o Gjennom sosiale medier   506 

o Evt. fysisk om forsvarlig  507 

• Legge til rette for markeringer/ arrangementer mot mobbing  508 

Kilder: https://www.underskrift.no/vis/8420 https://against-bullying.no/   509 

  510 

https://www.underskrift.no/vis/8420
https://against-bullying.no/
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Eventuelt og møtekritikk 511 


