
 

 

Referat, parlamentsmøte 1/2022  1 

  2 

Konstituering  3 

PSak 00/22 a, b, c, d og e  4 
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps   5 

Vedtak:  6 

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere   7 

• Jannicke Døvre velges til referent  8 

• KK velges til tellekorps  9 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste  10 

Vedtak:  11 

• Innkalling og saksliste godkjennes.  12 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte  13 

Vedtak:  14 

• Protokoll fra sist møte godkjennes  15 

f) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger  16 

• Høring om endring i forskrift om utdanningsstøtte for studieåret 2022–2023, se vedlegg 17 

etter orienteringer 18 

Vedtak:  19 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.  20 

  21 

Forslag til Forretningsorden for 2022  22 

Psak 00/22d 23 

 24 

Nestleder innledet.  25 

Det kom inn to forslag som ble vedtatt at rektoratet og representanter fra Velferdstinget og 26 

Norsk studentorganisasjon og tale- og forslagsrett under møtet.  27 



 

 

Vedtak:  28 

• Studentparlamentet vedtok forretningsorden for 2022  29 

• Studentparlamentet gir AU fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.   30 
 31 

Orienteringer  32 

Psak 00/22e 33 

  34 

Arbeidsutvalget: AU har jobbet med en studentene mener dag, hvor SP sine meninger skal nå 35 

frem til de ansatte. De har også hatt en møte om analyse og kvalitetsutvikling. De har arrangert 36 

vinterseminar i helgen. Leder har hatt dialogmøte med ST. Olavsgate 23 hvor de snakket om 37 

innhold i bygget. Han har også vært i biblioteks undergrupper for teknologi og arrangement. 38 

Det har vært møte med ledelsen ved OsloMet. Vi har også vært på medlemslagsmøte med NSO. 39 

Nestleder har deltatt på lederforum. Fagpolitisk ansvarlig har hatt møte med studentombudet 40 

og en student. Det har vært et møte med HKDIR og jobbet med politisk dokument om forskning 41 

og utvikling. Læringsmiljøutvalget har vært på møter i bibliotekprosjektet og vi er her for deg. 42 

AU har også vært med å dele ut kaffe for studenter på vegne av vi er her for deg.  43 

Spørsmål: Fint at dere har diskutert emneevalueringssystem, kan vi få høre litt mer om 44 

diskusjonene og videre prosess der. Det er spennende med presentasjon av klimaregnskapet til 45 

OsloMet, er det noe interessante resultater å dele derifra? Nestleder sitter i den gode 46 

studentopplevelsen, de har delt ut midler til et nytt prosjekt som skal kjøpe inn systemer hvor 47 

man kan gjennomføre emneevaluering gjennom canvas. Her skal det være lettere å få tilgang til 48 

rapporten for ansatte. Nestleder og LMA har sendt inn et krav om at alle tillitsvalgte skal få 49 

tilgang til emneevalueringsrapportene. Det kravet har de fått gjennomslag for. Det var et 50 

eksternt firma som har vært inne å sett på klimaregnskapet. Vi har mindre utslipp nå enn før 51 

korona, det er primært i flytransport det har gått ned. Vi har mye å hente i reise. Vi er godt på 52 

vei til nullutslippsmålet. Ting som oppvarming, lys og luft krever mye energi. Dette er ting det er 53 

vanskeligere å gjøre noe med, men de går på det norske strømnettet som er relativt grønt.  54 

Kontrollkomiteen: Celine har blitt en del av KK og ser frem til det. De har jobbet med å få 55 

oversikt og det nye medlemmet har satt seg inn i arbeidet. Ellers er alt topp.  56 

Universitetsstyret: Marie orienterte. Siden sist har universitetsstyret hatt et møte hvor de fikk 57 

vedtatt ny plassering for campus Romerike, det blir Lillestrøm. De har også ansatt ny rektor, 58 

som ble Christen Krogh. Det er nytt møte i starten av februar.  59 

Velferdstinget: Tusen takk for at jeg har fått talerett på møtene. Godt nytt år. De har forberedt 60 

sitt vårseminar, som er neste helg. Der skal de blant annet ta opp tildelinger, politisk dokument 61 

og handlingsplanen. De har begynt å forberede SHOT undersøkelsen som kommer 8 februar. 62 

Fint om alle er med å spre undersøkelsen og sørge for at folk tar den. Hyggelig å se nye og 63 



 

 

gamle fjes. For de nye, VT er litt som studentparlamentet, bare satt sammen av alle 64 

institusjonene i Oslo og på Kjeller, de jobber opp mot kommunen i felles saker.  65 

Valgkomiteen: Thomas orienterte. Siden sist parlamentsmøte har de diskutert sin møteaktivitet 66 

og planlagt arbeidet for dette semesteret. De har deltatt på vinterseminaret og fikk snakket 67 

med en del der. De vil gjerne snakke med flere i parlamentet. Lurer dere på noe om verv i 68 

studentparlamentet, hvordan det er å sitte i arbeidsutvalget eller vil tipse om noen kandidater. 69 

Ta gjerne kontakt med VK.  70 

SFR LUI: Ida orienterte. De velger studentråd og har hatt møte med dekanatet.  71 

SFR SAM: Kjerstin orienterte. De har en relativt ny ledelse og ser frem til å bli kjent med SP og 72 

jobbe videre med felles saker.  73 

Møteplan 74 

Psak 01/22   75 

  76 

Jannicke la frem saken. Møtene er lagt opp til å være i Pilestredet eller på zoom. Dersom det er 77 

ønskelig kan vi ha møter på Kjeller, i så fall må SP legge frem et ønske om det. Når campus 78 

Romerike er flyttet til Lillestrøm hadde det vært ønskelig med jevnlige møter der ute.  79 

• Tirsdag 25. januar, 17.00 – 22.00  80 

• Tirsdag 22. februar, 17.00 – 22.00  81 

• Tirsdag 29. mars, 17.00 – 22.00  82 

• Lørdag 7. mai, 10.00 – 17.00 - valgmøte 83 

• Tirsdag 24. mai, 17.00 – 22.00  84 

  85 

Vedtak:  86 

• Studentparlamentet vedtok møteplan for vårsemesteret 2022  87 

Smittevernstiltak på OsloMet våren 2022  88 

Psak 02/22  89 

 90 
Rolf Martin orienterte. Vi har gått gjennom en turbulent høst, vi trodde vi begynte å bli ferdige 91 
med pandemien, men så kom omikron. Da var AU aktive for å få omgjort eksamen til primært 92 
digitalt etter stort trykk fra studenter. Dette ble basert på AU sine meninger og henvendelser 93 
fra studenter da vi ikke hadde noe SP møte i desember. Derfor ønsker man nå en diskusjon for å 94 
vite mer hva SP tenker til fremtidige situasjoner. Både AU og rektoratet vil gjerne vite hvordan 95 
studentene har det nå.  96 
 97 



 

 

Kan vi få mer splittet opp eksamen, de med risikofaktorer kan kanskje få egne rom. Det er mye 98 
som kan gjøres for å gjennomføre eksamen på en mer smittevern forsvarlig måte. Vi hadde vår 99 
første eksamen i høst, der fikk vi opplevelsen av at flere forelesere ikke var forberedt på at det 100 
kunne bli digital eller hjemmeeksamen. Mot vårparten burde man ha fokus på en backup plan, 101 
hos oss ville de heller utsette eksamen enn å gjøre den digital.  102 
Jeg skal komme med litt positive ting, vi har hatt forelesere som både har booket rom på Kjeller 103 
og gjort klar zoom rom. En har hatt en votering med hvor mange som ønsker å dukke opp i 104 
fysisk undervisning, det var ca 1/3 del og da fikk vi det. En annen hadde booket et stort rom og 105 
kun en møtte, men da har folk muligheten. I Silurveien har vi vært like fornøyde, de har lyttet 106 
og alle har sørget for at smittevern overholdes. Så litt positivt skal de ha.  107 
De som sitter i AU vet sikkert hvor mange ganger kullet mitt har tatt kontakt med de. Det var 108 
mye kaos og kullet er enda ikke ferdig med saken. Det var ikke noe tilrettelegging for endring av 109 
eksamensform. Vår erfaring for våren er at vi opplever at lærerne tar oss mer på alvor. Eksamen 110 
har blitt gjort om til hjemmeeksamen på to av tre og vi kjemper for at den siste også skal bli 111 
digital. De fleste i kullet vårt foretrekker fortsatt digitalt. I dag for eksempel var kun ¼ fysisk og 112 
resten digitalt.  113 
Vi fikk utfordringer med hybrid. Når man er få trenger vi pålagt hybridundervisning. Jeg er 114 
positiv til at det legges opp til at man kan komme på skolen og bookes rom etter hvor mange 115 
som sier de ønsker å komme på campus. Selv om det nå blir mulighet for å være flere, synes jeg 116 
det burde være krav om å spørre om hybride løsninger. Folk kom syke på skolen i fjor når vi ikke 117 
hadde hybrid mulighet.  118 
Det var mange studenter i Silurveien, det var flere klasser og kull sammen, det var ikke noe 119 
informasjon om korona. Det var mange jakker på samme sted, det var for dårlig med tanke på 120 
korona. OsloMet tar ikke pandemien alvorlig, så det håper vi ikke skjer til våren.  121 
Vi hadde et mer positivt eksempel. Lærerne skiftet raskt over til digital eksamen, noen datt nok 122 
litt av ved stor endring i eksamensform. Men alt i alt føler jeg det var løst på en god måte. Når 123 
vi kom tilbake etter jul var det litt mer kaos, da virket det som ingen visste hva som foregikk og 124 
hvordan ting skulle være. Det virket som det mangler en klar retningslinje.  125 
I SFR LUI har vi snakket med fakultetsledelsen om hybridundervisning for eksempel hvor de 126 
svarte at det ville bli vanskelig med tanke på manglende kompetanse hos foreleser og 127 
merarbeid. Jeg har også erfaring med at studenter møter opp alene og blir lei seg for det. Vi har 128 
spurt ledelsen om eksamen i Silurveien angående lufting og opplæring av eksamensvakter i 129 
Silurveien. Det resulterte i at vi gikk i media, da vi så hvordan situasjonen var. Det var også 130 
manglende rom for hybrid undervisning.  131 
Vi tok opp en del med fakultetsledelsen på SAM om smittevernstiltak som de trodde var 132 
innført, men det ble ikke gjennomført i praksis. Så noen må følge opp at vedtatte tiltak følges 133 
opp. Denne saken skal diskuteres hos SFR SAM i morgen. På mitt studie er det problematisk 134 
med overgangen som var nå. Det er få studenter som er på campus, vi har flere forelesninger 135 
hver dag hvor noen er fysisk og andre digitale, da får studentene problemer med å forflytte seg 136 
på kort tid. Noen forelesere må fortsette med digital undervisning på grunn av helsemessige 137 
årsaker. Men da har de booket et rom, slik at studentene kan sitte sammen der under 138 
gruppearbeid mot slutten. Vi har mangel på rom som er store nok til å kunne sitte fysisk på 139 
skolen.  140 



 

 

Vi er fult tilbake og er i halv klasse, vi deler på tiden. Det er hyggelig å være tilbake, men det er 141 
obligatorisk oppmøte og ikke mulighet for hybrid. Det som er problematisk med å dele en 142 
klasse i to er at man kun får halv undervisningstid og foreleser er ekstra sliten hos gruppe to.  143 
I forhold til praksis og smittevern, jeg skulle ønske at OsloMet hadde god dialog med 144 
praksisplassene. For eksempel burde praksisstudenter fått tilbud om vaksine gjennom 145 
praksisstedet. Slik at helse og omsorgspersonell kunne fått vaksinene tidligere. Mange ble 146 
nektet å jobbe ved siden av praksis. Her burde man kartlagt hvem som kunne ta en praksisplass 147 
det ikke var mulig å jobbe ved siden av. Da noen ikke har ekstrajobb uansett, en slik kartlegging 148 
ville gjort det lettere.  149 
Jeg fikk en epost om vaksine i slutten av september om man skulle ut i praksis kunne få vaksine. 150 
Det fikk ikke vi informasjon om.  151 
Jeg har to poeng, vi burde unngå det rotet vi hadde sist med omgjøring i siste liten. Jeg mener 152 
derfor alle emner som har fysisk eksamen burde ha en plan b. Det burde også kommuniseres 153 
hvorfor en eventuell eksamen må tas fysisk. Vi burde også begynne å omstille oss, vi er snart på 154 
andre året med pandemi. En del land begynner å lette på tiltak. De fleste er vaksinert og 155 
begynner å få tredje dose. Da begynner det å bli vanskelig å argumentere for en nedstengning. 156 
Ja, folk kan bli syke, men vi må begynne å komme oss tilbake igjen så fort myndighetene sier 157 
det.  158 
Noen institusjoner har allerede lagt opp til digital eksamen. Om dere ønsker det burde det sies 159 
tydelig. Ledelsen vil ikke uten videre legge opp til doble eksamenssett eller kun digitale 160 
eksamener. Det har også blitt sett på muligheten for å bli tildelt en fysisk seminargruppe. 161 
Eksamen planlegg for både fysisk og digitalt, det må ligge en tanke bak før krisen kommer to 162 
uker før. Jeg har ikke kontroll på alle doktorgradsstillingene vi har. OsloMet har ikke 163 
kompetansen til å bestemme hva som er best helsemessig, så der må vi kun følge 164 
myndighetene og heller håpe at plan b og c er lagt inn. Vaksine og boostershot i samarbeid med 165 
bydeler er bra, men det har tydeligvis ikke alle fått. Man må ta avgjørelser på faglig nivå hva 166 
som er best av fysisk og digitalt.  167 
Vi må begynne å se fremover etter nesten to år med pandemi. OsloMet kommer fortsatt med 168 
argumentasjon for at det er vanskelig å tilrettelegge når retningslinjene kan endres raskt. Men 169 
etter to år med pandemi burde vi ha flere planer for dette. Det burde legges til rette for dette 170 
under eksamenssituasjonen ved å ha en plan dersom vi må stenge ned.  171 
Man må ta hensyn til de som har corona skal kunne få med seg undervisning i denne perioden 172 
hvor mange trolig må være hjemme på grunn av corona. Det er en lang periode hvor man går 173 
glipp av undervisning om man blir syk.  174 
Det ble nevnt at vi må tilpasse seg en ny hverdag. Vi har vært i en pandemi og vi har forsøkt å ta 175 
vare på de som er sårbare og helsevesenet vårt. Vi må tilpasse oss til en ny hverdag etter hvert. 176 
Hvordan kan OsloMet legge til rette for at vi må tilpasse oss. Vi må se på utdaningene vi har og 177 
at for eksempel i skikkethetsvurderte studier trenger vi å se folk underveis. Vi trenger også en 178 
del fysiske eksamener hvor man ikke har hjelpemidler på støtte seg på. Har dere noen 179 
refleksjoner på hvordan vi kan tilpasse oss hverdagen vi er i og hvordan OsloMet kan forberede 180 
studentene sine på det.  181 
Det er fint å høre at det har kommet flere løsninger dette semesteret. De fysiske 182 
skoleeksamenene. Disse helsemessige retningslinjene har vært i diskusjon med 183 
bydelsoverleger, så de er diskutert med folk som har mer kompetanse på området. Dette med å 184 



 

 

lage plan a og b har vært gjort flere steder, men de har ikke helt lyst å si det til studetene. Det 185 
kan bidra til at studentene maser enda mer. Så mange har planlagt for det, selv omd et er 186 
ekstremt ressurskrevende. Jeg tenker studentene burde informeres om begge planer, så de vet 187 
at det er en plan. Vi utdanner til ulike profesjonsyrker på OsloMet, en av måtene å kvalitetssikre 188 
at folk er skikket på er obligatorisk undervisning og fysisk oppmøte. Jeg er ikke så glad i å bruke 189 
narrative argument, men er det fysiske eksamener som burde være fysiske, men som har blitt 190 
endret. Har jeg hørt tilfeller om store andeler som jukser, både på OsloMet og andre steder. Vi 191 
må sikre kompetansen til profesjonsarbeiderne som skal ut av OsloMet.  192 
Jeg vil berømme alle som har tatt ordet for første gang i dag, det er veldig bra. Dette er en sak 193 
som en fin å ta ordet i, så jeg oppfordrer alle som ikke har sagt noe til å dele sine erfaringer i 194 
denne saken.  195 
Vi er litt innpå det med god kommunikasjon og forutsigbarhet. Vi vet at om ting er uforutsigbart 196 
er det en rot til usikkerhet. Det er mye usikkerhet blant studentene om hva OsloMet ønsker og 197 
hva som skjer. Så å være tydelige, ha et tydelig standpunkt og være tydelige på hva som skjer. 198 
Gi gode begrunnelser og informasjon om valg av digital eller fysisk eksamensform. Hybrid er 199 
viktig denne våren på grunn av høyt smittetrykk, men det trengs ikke tas med videre senere, da 200 
vi vet at det er dårligere enn heldigitalt eller fysisk. Det å vise at det er trygt å være på campus 201 
og at det er et godt sted å være er viktig.  202 
Hvordan er det med opptak av forelesninger? Det er også et alternativ, dersom det er lov. Jeg 203 
er veldig for å være tilbake på skolen, jeg hadde første dag i går. Det var veldig deilig, men det 204 
er bra å ha en trygghet i mulighet for hybrid eller opptak dersom man blir sittende hjemme o 205 
isolasjon eller karantene. Vi snakket om å få tilbake hjemmetester på campus. Det er veldig 206 
positivt om det deles ut gratis. Det er også en fin oppfordring til studenter om å teste seg mer 207 
jevnlig.  208 
Opptak av forelesninger er problematisk med tanke på avtale med foreleser og personvern for 209 
studenter. Hjemmetester er tilgjengelig på campus ved behov. Per nå er det mangel på tester, 210 
men det kommer flere etter hvert.  211 
Det har vært få tilfeller av smittede i eksamenssituasjonen. På OsloMet var det kun en smittet 212 
person som har meldt fra til OsloMet og det første ikke til andre smittede. Tenker dere da at 213 
det er hensiktsmessig å gjøre om eksamensform på kort tid ved en smittebølge? 214 
Jeg vil kort nevne om korona og praksis. I overgangen 20-21 kom det inn mange henvendelser 215 
om bekymrede studenter som var bekymret med tanke på praksis. Den samme bekymringen 216 
kom også i år, den vil dermed trolig ikke forsvinne så lenge vi har korona i samfunnet i større 217 
eller mindre grad. Så det må vi være forberedt på også i fremtiden.  218 
Takk for innspill, vi har hatt en god dialog med ledelsen til tross for ulike meninger. Dette ser 219 
positivt ut og at flertallet ønsker at det legges til rette for fysisk og eventuelt hybrid. Når man 220 
skal legge om har vi ikke fått mange tilbakemeldinger på, men da tar AU det litt på følelsen 221 
underveis. Vi har begynt å få henvendelser fra klasser som allerede er bekymret. Nå har vi 222 
bedre tid på oss så vi ber de ta saker på laveste nivå først. Så opplever dere bekymringer når 223 
det gjelder undervisning eller eksamen, ta det gjennom linja på lavest mulig nivå.  224 
 225 

  226 



 

 

Valg av delegasjon til landsmøte i Norsk 227 

studentorganisasjon (LMNSO)   228 

 229 

Psak 03/22 230 

   231 
NSO er paraplyorganisasjonen til studentparlamentet, de skal ha et landsmøte 21-24 april 232 
forhåpentligvis fysisk i Tønsberg. Det blir besluttet i mars om det blir fysisk eller digitalt. Det vil 233 
også være et formøte. Vi trenger delegater. Det vil også bli gjennomført et lokalt formøte med 234 
OsloMet delegasjonen. Vedtekter, prinsipprogram og politisk plattform om internasjonalisering 235 
skal i hvert fall tas opp.  236 
Hvorfor bør man stille til dette fantastiske eventyret?  237 
Jeg var litt usikker første gang jeg stilte. Det er en veldig givende prosess, du sitter lenge i en sal, 238 
men du blir kjent med folk på en helt annen måte. Her drar du med 13 personer fra SP og blir 239 
godt kjent. Marius og jeg delte rom på første landsmøte, det har ført til at vi har et veldig godt 240 
vennskap. Vi feirer eurovision og pride sammen hvert år. Man får en ekstra liten klikk, du er 241 
bundet til de 13 personene og de 168 andre, så du blir mer kjent og finner likesinnede i landet 242 
og kan være et trinn til å engasjere seg nasjonalt eller lokalt. Hva er forventningene til de som 243 
deltar? At man setter seg inn i sakene som kommer, vi kommer til å ha formøter og det 244 
forventes at man setter av tid til å delta på de. Vi ønsker også at man sier noe på landsmøte, 245 
det legges opp til en generaldebatt hvor man kan snakke om alle temaer. Jeg forventer at de 246 
setter seg inn i papirene og møter på tid. Landsmøte er gratis for de som deltar, men møter 247 
man ikke opp på tiden to ganger må man i utgangspunktet betale. Jeg sitter litt på gjerdet, skjer 248 
det noe som gallamiddag og besøk fra politikere? Det blir gallamiddag og det kommer en del 249 
besøk, stprtingskafeen live har jeg sett før og opplevd en komikerduo, men aldri sett deg på 250 
første rad på gallamiddagen. Det blir gallamiddag, sang og god stemning. Det kalles vårens 251 
vakreste eventyr av en grunn. Hvor mange timer må man regne på å bruke på forberedelser? 252 
Det blir fire eller fem formøter som varer 1-2 timer og den tiden du selv trenger for å sette deg 253 
inn i en sak. Et politisk dokument er ofte på 5-6 sider. Det er et par dokumenter, så du bruker 254 
nok noe tid der også. Du får foreløpig saksliste i februar, så du kan fordele lesingen over en 255 
lenger periode. Landsmøte helgen varer i fire dager.  256 
Rolf Martin Aspenes, Karl Magnus Nikolai Coronus D. Nyeng, Åse Berg Dybvik, Mats Ugland, 257 
Amalie Fadler Opdal, Ida Neuenkirchen, Linda Urhamar Maclean, Michael Ray Monte De 258 
Ramos, Hilal Shide Gure, Hasan Ali, Henriette Bøe, Lovise Meyer, Lanie Grace Ceniza Calixijan 259 
 260 
Mikkel Frydenlund Sibe (3. vara) og Corina Blondina Emerietta Matheuwezen (siste vara) 261 
Kjerstin Østenseth (nest siste vara) stilte som vara til landsmøte.  262 
 263 
Vedtak:  264 

• SP valgte Rolf Martin Aspenes, Karl Magnus Nikolai Coronus D. Nyeng, Åse Berg Dybvik, 265 
Mats Ugland, Amalie Fadler Opdal, Ida Neuenkirchen, Linda Urhamar Maclean, Michael 266 
Ray Monte De Ramos, Hilal Shide Gure, Hasan Ali, Henriette Bøe, Lovise Meyer, Lanie 267 
Grace Ceniza Calixijan som faste delegater til NSOs landsmøte 21-24 april 2022.  268 



 

 

• SP valgte Mikkel Frydenlund Sibe (3. vara) og Corina Blondina Emerietta Matheuwezen 269 
(siste vara) Kjerstin Østenseth (nest siste vara) som varaer til landsmøte.  270 

• som vara delegater til NSOs landsmøte 21-24 april 2022. 271 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  272 
 273 

Karrieredager På OsloMet   274 

Psak 04/22 275 

 276 

Åse innledet. På siste Parlamentsmøte i 2021 diskuterte Parlamentet karrieredager. Der kom 277 

det frem i debatten at parlamentet stilte seg positiv til karrieredager og ønsket at enten 278 

institutt eller fakultet skulle ha arrangøransvar. Men det ble ikke gjort noe vedtak i saken da det 279 

bare var en diskusjonssak. AU ønsker et vedtak i saken.  280 

Er det tenkt noe om samarbeid med instituttene for å få de med. Det kan godt tenkes å gi 281 

oppgaven til instituttene og at de samarbeider der de ser det hensiktsmessig. På SAM får vi 282 

tilbakemelding fra studentene om at de karrieredagene som er nå, de dekker ikke. Mange gode 283 

karrieredager arrangeres nå, men de som ikke har noen for seg blir heller ikke invitert til andre 284 

relevante karrieredager. Noen firmaer trenger jo folk fra ulike fagområder som for eksempel 285 

ingeniør, økonomi og arkiv. Samarbeid ville vært fint.  286 

Etter at vi hadde denne debatten på forrige SP møte. Er det noe av det som ble diskutert der 287 

som har blitt tatt med videre til OsloMet og hva har de tenkt om forslagene? Vi har tatt det opp 288 

med studentlivskoordinator og tanken er å ta det videre med fakultetene etterpå, men så langt 289 

har vi ikke kommet. Det er ikke enkelt å finne en løsning når flere fagområder kan få glede av 290 

det samme faginnholdet.  291 

Det ble åpnet for diskusjon.  292 

Vi burde ha fokus på informasjonsflyten, vi på Kjeller får ofte informasjonen sist. Om man kan 293 

kombinere kan man sette opp busser fra Kjeller og gi ut informasjon. Fakulteter gir mest 294 

mening, men fokus på informasjonsflyt er viktig. Det er viktig at studentene er med å arrangere 295 

det og at de som er med nå blir med videre. De får også mye softskills og nettverk de får i dette 296 

arbeidet. Det er lurt om noen litt høyere opp i systemet koordinerer så vi får samlet 297 

fagområder, men at arrangeringen foregår på laft nivå, så studentene får kontakter.  298 

Jeg har sendt inn forslag om å legge til at man kan inngå tverrfaglige samarbeid der det er 299 

naturlig. Kanskje noen institutter kan samarbeide med andre institusjoner, det er noe å ha til 300 

ettertanke. Mindre fagmiljøer kan kanskje ha glede av å samarbeide med institusjoner med 301 

lignende fagmiljøer. Det er lurt å få med samarbeid på tvers. Jeg er fortsatt usikker på om jeg vil 302 

ha på fakultetsnivå eller instituttnivå. På fakultetsnivå får man et større fokus, men noen kan 303 

fort blir nedprioritert eller få et for lite tilbud rettet mot de, samtidig vil det da kanskje følges 304 



 

 

opp fra mer høyere hold. Hvis det er på fakultetsnivå vil det muligens bare bli fire ulike dager og 305 

da er det lettere å reklamere for i sosiale medier.  306 

Det kom inn to forslag 307 

De ble votert over og ble stemt inn.  308 

Vedtak:  309 

 310 

• Parlamentet ønsker at instituttene arrangerer Karrieredager med aktuelt faglig innhold 311 

for sine studenter. 312 

• Instituttene gjerne kan samarbeide der det er nødvendig. 313 

 314 

Proposition   315 

• The parliament asks the institutes to host a Carrier Day for their students with relevant 316 

content.   317 

• The institutes can collaborate when needed 318 

Ny stillingsinstruks AU  319 

Psak 05/22 320 

 321 
Isak innledet. Saken er tatt opp for å bedre fordelingen mellom de ulike medlemmene i 322 
arbeidsutvalget, fordele politiske og administrative oppgaver bedre. For eksempel er det ulikt 323 
hvor mange dagmøter det er og grad av administrativt arbeid.  324 
Man har sett allerede før pandemien at det er ulike mengder arbeid og type oppgaver.  325 
Titlene har vi ikke lagt med fordi fagområdene titlene i dag viser til er litt spredt. AU har laget 326 
forslag til nye titler, men ønsker ikke å inkludere de før vi vet hva stillingene skal inneholde. Da 327 
titlene gir føringer for oppgavene. Vi har ikke internkonstituert fakultetene for å unngå 328 
diskusjoner i starten av en AU periode, AU medlemmene kan eventuelt bytte fakultet ved 329 
behov. Vi har tatt ut verdiskapning, innovasjon og entreprenørskap da vi ikke vet om en person 330 
må jobbe med dette som en hovedoppgave. Det var også kommet inn spørsmål om noen av 331 
fordelingene. De ble fordelt på denne måten for å fordele oppgaver jevnt og kan fint endres på 332 
om noen i SP mener noen oppgaver burde samles i en stilling. AU kan også samarbeide på 333 
enkelte områder der det er noe overlapp.  334 
Det ble åpnet for spørsmål.  335 
Under AU medlem nummer 3, lederforum til SFR er det fortsatt tenkt at dette skal legges til en 336 
person? Ansvaret vil ligge under person 3, nestleder tittelen vil vi trolig ikke videreføre. Men 337 
arbeidsoppgavene vil inneholde det samme.  338 
I nåværende stillingsinstruks står det at man skal være kjent med andre aktuelle rutiner ved 339 
OsloMet, er det noen grunn til at dette er fjernet? Det er litt uklart når man skriver andre 340 
aktuelle og ikke noe spesifikt, men det kan fint legges inn igjen.  341 



 

 

Det ble åpnet for debatt.  342 
Det kom inn noen forslag, de ble lagt frem. Strykningsforslagene hang sammen med 343 
tilleggsforslaget.  344 

Tilleggsforslag 
Vedtatt 

 
Fordele oppfølgingen av studentdemokratiet og 
Studentparlamentet sine representanter ved de ulike 
fakultetene 

Tilleggsforslag 
Vedtatt  

• Profilering av Studentparlamentet og deres saker: 
o Sosiale medier (Facebook og Instagram). 
o Nettsiden. 
o Dassavisa 

Strykningsforslag 
Vedtatt 

• 
Kommunikasjonsansvarlig 
o Sosiale medier 
o Utvikling av Dassavisa 
o Nettside  

   

   

    

    

 345 
Det er fint om man kan benytte seg av eksisterende kunnskap i oppfølgingen av fakultetene og 346 
det kan virke begrensende om man har fordelt fakultet på forhånd. Hvordan tenker dere at 347 
man løser det når man har flere i AU fra et fakultet.  348 
I det nye forslaget ser det ut som nummer en blir bærekraft og mangfold, nummer to blir 349 
forskning, internasjonalisering og utvikling, nummer tre blir PR og læringsmiljø. Den 350 
kombinasjonen ser jeg ikke helt, da det er mulig noen er opptatt av læringsmiljø, men ikke PR.  351 
Det at man kjenner et fakultet betyr ikke nødvendigvis at fakultetet utvikler seg videre. Når 352 
man kommer fra noen annet kanskje man pusher litt på for endring. Det er bedre med 353 
usikkerhet rundt hvem som får viljen sin enn at det blir førende for hvilke verv man stiller til i 354 
arbeidsutvalget. Internkonstituering versus fordelt ansvar. Om man er fra et type fakultet og 355 
stiller til valg vil man kanskje ha et fortrinn foran andre i et verv, så med tanke på valgprosessen 356 
vil jeg ikke at stillingsinstruksen skal vise til et gitt fakultet. Jeg vil ta diskusjonen videre å se på 357 
dette med kommunikasjonsansvarlig. Her er det også noe med evner. Jeg er litt usikker på hvor 358 
det burde ligge hen. Har noen tanker rundt dette? Er det noen grunn til at fakultetene er fordelt 359 
som de er, hvis ikke burde det internkonstituering. Det var tilfeldig hvem som fikk hvilke 360 
fakultet, men det er mye som skal internkonstitueres og det burde ikke ha noe å si for hva man 361 
gjør eller hovedjobben. Internkonstituering og fordeling, det er nå lite som skal 362 
internkonsitueres i den nye instruksene. Jeg vurderer å flytte studiestartsnettverket inn i 363 
stillingen som har DGS. Sosiale medier er det kanskje en i AU som har en genuin interesse for 364 
som burde få ikke at den tildeles. En grunn til at man har endret dette er at de siste årene har 365 
man fordelt dette på internkonstitueringen, det har ført til at vi ikke har mye fokus på synlighet 366 
og dermed er lite synlige i forhold til andre studentdemokratier vi liker å sammenligne oss med. 367 
Det kan variere fra år til år hvor aktivt det blir og da tenker jeg det kan være bedre å 368 
internkonstituere det.  369 



 

 

Når det gjelder andre studentdemokratier, UiO internkonstituerer alle oppgaver bortsett fra 370 
leder og nestleder, men de har en egen kategori som er media og pressemeldinger, VT har en 371 
egen som er politikk og medieansvarlig, som pusher alt ut i sosiale medier og fronter det. 372 
Kontrollkomiteen vil informere om at dette bare er veiledende frem til 373 
vedtektendringsforslaget fremmes på neste møte. Årsaken til at vi legger til sosiale medier er 374 
fordi det tar en del tid og da er det fint å fordele. Det er både nettsider og alle sosiale medier, 375 
den som får oppgaven har mulighet til å sette seg inn i det når det er rolig på kontoret. 376 
Kommunikasjonsdelen er jeg redd for at kan virke skremmende for en del, noen er veldig 377 
engasjert i læringsmiljø og studentdemokratiet. På innsending av forslag 13 skal det stå side 23.  378 
  379 
Vedtak:     380 

• Studentparlamentet vedtok ny arbeidsinstruks til de ulike medlemmene av AU  381 
 382 

Studenttieren og tildelingsordningen  383 

Psak 06/22 384 

 385 

I 2015 ble innbetalingen av studenttieren stanset. Vi laget et regelverk for tildeling av midlene. 386 

Det har blitt delt ut en del, men det er mye igjen. Vi har også endret noe på ordningen for å få 387 

inn flere søkere. Det er en del andre tildelingsordninger og de midlene vi sitter på skal deles ut 388 

til større prosjekter som skal komme de fleste studenter til gode. Studentforeninger sin vanlige 389 

drift for eksempel skal de ikke dekke. Økonomiavdelingen har forespurt at midlene må brukes, 390 

da det ikke skal stå midler på konto over lang tid. Vi har fått utsatt frist med 1-2 år for å bruke 391 

opp midlene. Vi jobber også med studenthuset og biblioteks innflytting dit. I den anledning 392 

lurer vi på om vi skal bruke midlene på ekstraordinære og morsomme ting der. De skal ikke gå 393 

til ting OsloMet burde dekke, men ekstraordinære tiltak. Tanken er at vi ber om innspill på hva 394 

man kan tenke seg og så vurdere hva man kjøper inn.  395 

Det er primært oslostudenter som har betalt inn og dermed er det greit at de fleste midlene 396 

brukes i Oslo. Vi burde også legge inn i vedtaket noe om campus Lillestrøm, det kommer et 397 

forslag. Innspillsrunder, der tenker vi studenter, SP, foreninger, studentlivskoordinator og 398 

biblioteket for eksempel. En ting som kunne vært kult er en intern krig om hvem som gir mest 399 

til dette studenthuset. Oppklarer at det vil være å jobbe for at OsloMet eventuelt sponser 400 

lignende tiltak i Lillestrøm, vi snakker også om studenthuset P52 og ikke St. Olavsgate. Man kan 401 

også få innspill fra LMU og lignende råd og utvalg. 402 

Det kom inn et forslag, som ble vedtatt.   403 

Vedtak:  404 

• Tildelingsordningen «Studenttieren» avvikles  405 



 

 

• Resterende midler på konto 814 098,- settes av til tiltak for studenter i P52 -det nye 406 

Universitetsbiblioteket/Studenthuset. (20 000 av dette er øremerket en allerede gitt 407 

tildeling til ølkjelleren på Kjeller) 408 

• Vellykkede tiltak ønsker man også skal kunne overføres til Campus Romerike. 409 

• AU bestemmer hvilke tiltak som velges etter innspillsrunder.  410 

 411 

Eventuelt og møtekritikk 412 

Jeg lurte på det xcel arket, det har jeg ikke hatt mulighet til å se, skal jeg ikke se det. Lenken til 413 

dette ligger på forsiden av sakspapiret, der ligger lenke til å sende inn forslag og se de 414 

innsendte. Veldig bra med årets første møte, spesielt av alle som er nye. Takk for et veldig godt 415 

møte, veldig god ordstyring og fint å se noen hunder og babyer innimellom. Gratulerer til alle 416 

som stilte til landsmøte til NSO, det blir kjempe kult. Gøy at så mange tar del i debattene, 417 

spesielt dere som er nye. Retter selvkritikk til meg selv om hvordan jeg sendte inn 418 

endringsforslagene. Ellers når det gjelder xcel arket, hadde jeg ikke det io starten av forrige uke, 419 

men det ordnet seg. Takk for et fint møte, gøy at det er noe nye med. Om dere var litt forvirret 420 

underveis kan dere trøste dere med at jeg var like forvirret i fjor, husk å rekke opp en hånd og 421 

stille spørsmål. Hyggelig å se en gjesteopptreden av en liten baby, ble nesten litt verpesyk selv. 422 

Skikkelig hyggelig med baby for oss som ikke trenger ta ansvar for den. Stor takk til våre for ever 423 

ordstyrere, som aldri må bli opplyst om at de kan gjøre andre ting. Takk til Thomas og Mats for 424 

at vi fikk trent litt ekstra på å rekke opp hånda. Fint at vi viser at det er lav terskel for å delta, vi 425 

var alle forvirret, jeg er fortsatt litt forvirret. Tusen takk for et flott møte og nydelig ordstyring. 426 

Fint om nye stillingsinstrukser gjøres tilgjengelig. Jeg gleder meg til å se alle på LM NSO, gøy å se 427 

at opplæringen dere hadde i helgen funka bra og at dere deltok og hadde gode diskusjoner. Jeg 428 

håper og tror vi møtes fysisk neste gang, så vi kan bli bedre kjent og få enda bedre debatter. 429 

Takk for et veldig fint møte, veldig bra diskusjoner og hyggelig å se de nye representantene. 430 

Gratulerer til de som ble valgt, det gleder jeg meg til. Håper NSO og neste møte blir fysisk. Takk 431 

for et supert møte, takk til ordstyrere, KK, AU og hele gjengen. Kan man ta en revurdering på 432 

stillingsbeskrivelsene når et nytt AU har levd litt i de. Jeg vil takke for et utrolig fint møte, 433 

merker jeg er veldig sliten selv. Gratulerer til de som skal med på landsmøte, jeg tror det blir 434 

kjempe bra. Tusen takk for møte dere, kjempe bra til alle som har sagt noe for første gang, 435 

utrolig stolt av dere. Veldig fint at vi alle kan vise at vi kan gjøre feil og at det er helt greit. Veldig 436 

bra sakspapirer AU, veldig bra at dere sender inn spørsmål på forhånd så AU kan forberede 437 

svar. Veldig fint at folk sender inn forslag og det er helt lov å sende inn litt feil. Takk for et fint 438 

møte, beklager for litt forvirring jeg kan være litt forvirret selv. Supert møte, gøy å se så mange 439 

nye ansikter, velkommen inn i gjengen, den er 10 av 10. Kult at vi fikk en full delegasjon til NSO 440 

også med nye fjes. Tusen takk for god mat, beklager hund og baby som skrek. Takk for i dag og 441 

godt møte. Tusen takk for det, det er alltid hyggelig å se folk. Jeg savner de gode gamle 442 

funfactene i mellompausene. Takk for god ordstyring fra begge to. Alle parlamentsmedlemmer, 443 



 

 

tusen hjertelig takk for at dere er dere at dere tør diskutere, debattere og stille spørsmål. Både i 444 

forkant av møtet og underveis i møtet. Til dere nye, kult at dere er med i debattene. Jeg 445 

kommer til å savne dere alle når dere drar til landsmøte til NSO. Jeg misunner dere, men jeg må 446 

passe på OsloMet og fikse litt ting i Oslo. Jeg er selv etter første møte blitt veldig glad i dere, jeg 447 

gleder meg til å se hvor dette parlamentet går utover våren. Dere er supre. Takk til KK for 448 

jobben dere gjør. Ønsker alle en fin kveld videre. Takk for et utrolig morsomt og gøy møte å 449 

følge med på. Vi har en god debattkultur, der vil jeg gi masse skryt til alle sammen. Skryt for at 450 

vi er på tida. Vil anbefale å stille til bærekraftsrådet, vi trenger studentrepresentanter der. Så gi 451 

beskjed til Åse om dere vil jobbe med bærekraft på OsloMet. Takk for et veldig fint møte. Jeg er 452 

så stolt over at så mange nye tør og ta ordet og stille til valg til NSO. Gleder meg til å bli kjent 453 

med dere. Takk for gode tilbakemeldinger i saken om smittevern, det gir oss litt mer å gå på. Ha 454 

en fin kveld videre. Håper P2 blir fysisk. En annen som gleder seg til fysiske møter er de med 455 

dårlig nett. Leder ga skryt og ros med mye hakking så referatet blir deretter. Jeg vil takke Anna 456 

for at du alltid er med og deg Marius. Dere stiller opp til tross for harde dager i barnehagen. Til 457 

KK som stiller opp til tross for vaksiner og at dere aktivt hjelper oss. Takk til Henriette og 458 

Kjerstin som har vært aktivt med på bakbenken. Et god tips, forespør gjerne at AU revurderer 459 

stillingsinstruksen, men pass på at det gjøres. Om noen fortsatt vil være vara til LM NSO, har 460 

dere frem til 10 mars. Om en uke skal AU lage en saksliste for P2, så om dere skriver på 461 

resolusjoner eller vil at vi skal ta opp en sak på P2 må vi ha beskjed innen neste tirsdag. 462 

Sakspapiret trenger ikke vøre klart, men vi må vite at dere skriver med noe. Jeg lukker møtet.  463 


