
Valgkomiteen sin innstilling. Våren 2022 
 

 
Universitetsstyre 
 
Fast mannlig representant: Rolf Martin Aspenes - enstemmig innstilt 
 
Til vervet som mannlig representant i Universitetsstyret har Valgkomitéen valgt å enstemmig 
innstille på Rolf Martin Aspenes. Rolf reflekterer svært godt rundt rollen, i tillegg til å besitte 
en solid forståelse for universitetsstyrets funksjon. Gjennom hans perioder i Arbeidsutvalget 
har Rolf opparbeidet seg stor innsikt i flere av sakene på OsloMet, spesielt innenfor de 
strategiske beslutningene som må tas i tiden framover. Rolf vil være en pålitelig og trygg 
samarbeidspartner for sin medrepresentant i styret, og ivareta studentenes interesser. 
Valgkomitéen er overbevist om at Rolf er en svært godt egnet kandidat til dette vervet. 
 
 
Fast kvinnelig representant: Kjerstin Østenseth- enstemmig innstilt 
 
Til vervet som fast kvinnelig representant til Universitetsstyret har Valgkomitéen valgt å 
enstemmig innstille på Kjerstin Østenseth. Kjerstin har gjennom en kort fartstid i 
studentpolitikken ved OsloMet vist at hun både vil og kan. Ovenfor Valgkomitéen har hun vist 
et sterkt engasjement for organisasjonsutvikling og evne for langsiktig, strategisk tankegang. 
Hun er sterkt motivert for styrearbeidet og har klare tanker om hvordan hun ønsker å jobbe 
for å oppnå bedre samarbeid internt på OsloMet. Hun har reflektert godt om samarbeid med 
både Studentparlamentet og medrepresentanen i styret. Valgkomitéen er overbevist om at 
Kjerstin, sammen med Rolf Martin, vil utgjøre et godt team. 
 
 
1. vara i universitetsstyre: Vilde Veronica Haukeland- enstemmig innstilt 
 
Til vervet som 1. vara til Universitetsstyret har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på 
Vilde Haukeland.Vilde besitter bred kunnskap og erfaring om de nasjonale prosessene som 
vil påvirke OsloMet i årene framover. Hun viser god rolleforståelse og kunnskap om styrets 
funksjon. Det er åpenbart for oss at Vilde er genuint opptatt av studentenes interesser. 
Valgkomitéen er overbevist om at Vilde vil være en trygg representant som kan steppe inn i 
styret på kort varsel. Her vil Vildes gode og smittende humør komme godt med. 
 
2. vara i universitetsstyre 
Ingen innstilling 
 
 

Skikkethetsnemnda 
 
Fast kvinnelig representant: Lovise Meyer- enstemmig innstilt 
 
Til vervet som kvinnelig representant i Skikkethetsnemnda har Valgkomitéen valgt 
å  enstemmig innstille på Lovise Meyer. Lovise viser modenhet og en sterk motivasjon for 
vervet, i form av gode refleksjoner, som gjør Valgkomitéen trygge på at hun vil være en god 
likemann i Skikkethetsnemnda. Hun har også vist stor lærevilje innen arbeidet for 
skikkethetsvurderinger. Valgkomitéen ser også at Lovise er en godt egnet kandidat til 
Klagenemnda, men har i innstillende prosess fulgt Lovises uttrykte motivasjon for verv 
Skikkethetsnemnda. 
 



 

Klagenemnda 
Ingen innstilling 
 

Kontrollkomiteen 
Ingen innstilling 
 
 

Arbeidsutvalget 
 
Leder: Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng- Enstemmig innstilt 
 
Til vervet som Leder i Arbeidsutvalget har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Karl 
Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng. Karl sin samlede erfaring fra ulike organisasjoner, 
verv og roller vil komme godt med, både internt i AU og for Studentparlamentet. Han har vist 
at han bryr seg om medmennesker og ønsker å inkludere alle. Valgkomitéen ser dette som 
sterke egenskaper i en leder, særlig for tiden framover der studentlivet må løftes. 
Valgkomitéen anser Karl som en solid kandidat for vervet. 
 
 
AU medlem 1: Mikkel Frydenlund Sibe- Innstilt 
 

Til vervet som Nestleder for Studentparlamentet har Valgkomitéen valgt å innstille Mikkel 
Frydenlund Sibe. Mikkel har vist et særlig engasjement for velferdspolitikk og universell 
utforming. Han har erfaring fra ulike organisasjoner og verv som gjør at han vil passe godt til 
oppgavene knyttet til nestledervervet. Her vil vi særlig trekke fram hans tidligere erfaringer 
med både lokalt og eksternt arbeid innenfor bærekraft og inkludering. Mikkel vil jobbe for at 
studentene skal bli hørt, noe Valgkomitéen mener blir viktig i samarbeidet med 
Velferdstinget.  

 

AU medlem 3: Mats Ugland- Enstemmig innstilt 

Til vervet Læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet har Valgkomitéen valgt å enstemmig 
innstille Mats Ugland. Mats har vist oss et sterkt og tydelig engasjement for studentene og 
Studentparlamentet. Han vil være en stor ressurs for Arbeidsutvalget, de ulike komitéene og 
arbeidsgruppene som hører med vervet. Vi ble imponert av Mats sine tanker for synliggjøring 
av studentlivet, samt arbeid for rekruttering til Studentparlamentet. Valgkomitéen er 
overbevist om at Mats kan bidra til å heve studentengasjementet og løfte studentfrivilligheten 
ved OsloMet. 

 

AU medlem 2 

Ingen innstilling 

 


