
 

 

Sakspapirer Parlamentsmøte 4 2022 

Studentparlamentet OsloMet 
 

 

 

 

Valgmøte 
 

 

 

 

 

 

Dato: Lørdag 7. mai 2022 

Tidspunkt: 10.00 – 16.00 

Rom: Q1015, Pilestredet 42 

Det er viktig at alle medlemmer i parlamentet gir beskjed om de kommer eller ikke. Slik at vi vet om 

vi må innkalle varaer. Om du vil sitte på bakbenken må du også melde deg på, dersom du ønsker 

servering i pausen. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/262732 innen 28. april. 

 

  

https://nettskjema.no/a/262732


Innkalling til:   

Parlamentsmøte 4 2022  
 
Til:   Representanter i Studentparlamentet m/vara   
 
Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet ved OsloMet, 

International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, Khrono, Radio Nova, 
Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og Studentrepresentanter i Universitetsstyret    

Tidsplan og saksliste for møtet:   
Tidsplanen er veiledende. Om du skal stille til et verv og ikke skal delta på hele møtet, gi beskjed til 
studentparlamentet@oslomet.no med et telefonnummer. Så vi kan gi deg beskjed om du må komme 
tidligere.  

10.00 - 10.20 
Psak 00/22 
a, b, c, d, e   

Konstituering og orientering   Konstituering   

10.20 - 11.05 Psak 15/22 
Valg av Studentparlamentet sitt 
Arbeidsutvalg 

Valg 

11.05 - 11.10   Pause   

11.10 - 11.40 Psak 16/22 
Valg av studentrepresentanter til 
Universitetsstyret 

Valg 

11.40 - 11.55 Psak 17/22 
Valg av Studentparlamentet sin 
Kontrollkomite 

Valg 

11.55 - 12.10 Psak 18/22 Valg av Studentparlamentet til Valgkomite  Valg 

12.10 - 12.50   Pause med matservering   

12.50 - 13.05 Psak 19/22 
Valg av studentrepresentanter til 
Klagenemda 

Valg 

13.05 - 13.20 Psak 20/22 
Valg av studentrepresentanter til 
Skikkethetsnemda 

Valg 

13.20 - 13.35 Psak 21/22 
Valg av studentrepresentanter til 
Læringsmiljøutvalget  

Valg 

13.35 - 13.50 
Psak 22/22 

Valg av studentrepresentanter til 
Forskning- og utviklingsutvalget  

Valg 

13.50 - 14.05 
Psak 23/22 

Valg av studentrepresentanter til 
Utdanningsutvalget  

Valg 

14.05 - 14.15   Pause   

14.15 - 14.30 
Psak 24/22 

Valg av studentrepresentanter til 
Styringsgruppen INTERACT  

Valg 

14.30 - 14.45 
Psak 25/22 

Valg av studentrepresentanter til 
Kulturutvalget  

Valg 

14.45 - 15.00 
Psak 26/22 

Valg av studentrepresentanter til 
Tilsettingsutvalgene 

Valg 

15.00 - 15.15 
Psak 27/22 

Valg av studentrepresentant til 
styringsgruppen for campusprogrammet 

Valg 

15.15 - 15.30 
Psak 28/22 

Valg av studentrepresentant til 
valgkomiteen til OsloMet 

Valg 

15.30 - 15.45 
Psak 29/22 

Valg av studentrepresentant til senter for 
velferd og arbeidslivsforskning sitt styre  

Valg 

15.45 - 16.00   Eventuelt, rydding og avslutning   

mailto:studentparlamentet@oslomet.no


  

  

Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Organisasjonskonsulent 
Fra: Arbeidsutvalget 

 

Konstituering   

PSak 00/22 a, b, c, d og e   
a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps    
 
Forslag til vedtak:   

• Xx og xx velges til ordstyrere    
• Hilal Gure velges til referent   
• Kontrollkomiteen (KK) velges til tellekorps   

 
b) Godkjenning av innkalling og saksliste   
 
Forslag til vedtak:   

• Innkalling og saksliste godkjennes.   
 
c) Godkjenning av protokoll fra siste møte   
 
Forslag til vedtak:   

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

d) Orienteringssaker fra: 

• Arbeidsutvalget (AU) 

• Kontrollkomiteen (KK) 

• Universitetsstyret, studentrepresentanter 

• Læringsmiljøutvalget (LMU) 

• Rektoratet 

• Velferdstinget (VT) 

• Studentparlamentet sine egne komiteer 

• Studentenes fakultetsråd og studentråd 

 
Forslag til vedtak:   

• Sakene tas til orientering.   
e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   

• Isak Grov Diesen er oppnevnt som studentrepresentant i tildelingskomiteen for 
aktivitetsmidlene ved OsloMet. 

Forslag til vedtak:   

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.   

 
  



  

Til: Studentparlamentet (SP)          

Fra: Arbeidsutvalget 

 

Orienteringer 

Psak 00d/22 
 

Felles 

Siden P3 har AU hatt ett møte med ledelsen. På møtet presenterte AU tilbakemeldingene fra 

Studentparlamentet om kjønnsnøytralitet. Saken skal i løpet av kort tid opp til vurdering i RLM, etter 

at administrasjonen har utredet hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre. Videre ble selvplagiering 

tatt opp av AU, da AU har fått tilbakemelding om en økning i antall selvplagieringssaker i 

klagenemnda. Saken blir tatt med videre av ledelsen, hvor forebyggende arbeid kan være løsningen.  

I forbindelse med valget har AU hatt sykkelstand rundt på campus, for å promotere valget. AU har 

lagt vekt på å promotere deltidsvervene, da det ofte er de vervene det er vanskelige å få kandidater 

til. 

AU har også hatt en lunsj med styreleder i SiO, hvor samtalen gikk løst rundt det generelle 

velferdstilbudet til studentene i Oslo og Lillestrøm.  

Kontoret var stengt i uke 15 i forbindelse med påske. 

Leder 

Leder deltok på et møte i campusprogrammet dagen etter P3. Møtet ble kombinert sammen med en 

befaring i alle byggene i Pilestredet, hvor de ulike fakultetene og enhetene viste fram ulike løsninger 

og problemstillinger. Campusprogrammet har nå avsluttet prosjektet for å kartlegge antall 

spesialrom i Pilestredet, samt bruken av disse.  

Ukene før påske ble preget av en effektiv intervju- og innspillingsprosess til stillingen som 

organisasjonsrådgiver for Studentparlamentet. Hvem som blir ansatt blir først avklart etter at 

tilsettingsutvalget for tekniske og administrative stillinger møtes i sluttet april.  

Landsmøtet til NSO har tatt opp en del av leders tid, spesielt med tanke på formøter med 

delegasjonen, samt formøtet til NSO i Stavanger.  

Leder har sammen med FagPol fått en innføring i hva Gründergarasjen jobber med, samt fått en 

omvisning i lokalen deres i P52.  

I forbindelse med valgmøtet til Studentparlamentet har leder fått muligheten til å delta på SiO-

podkasten Studiepoeng med Ola & Oscar. 

Nestleder 

Siden P3 har nestleder deltatt på Plan og budsjettkonferanse. Der har hun gitt innspill om hva 

OsloMet må prioritere i neste budsjett, når det kommer til studentenes behov. Nestleder  har deltatt 

i formøte med landsmøtedelegasjonen til SP.  

Har hatt møte med Sosial media seksjonen for å planlegge hvordan OsloMet kan bidra til å 

promotere Studentparlaments valget. Nestleder har skrevet nyhetsbrev med informasjon om valget 

som har blitt lagt ut i OsloMet sine sider. I tillegg har nestleder laget Insta story til OsloMet sin 

offisielle Instagram konto om valget. Det er også planlagt innlegg som skal ut.  



  

Nestleder har holdt SFR Lederforum, deltatt på møte ledelsen og i DGS styringsgruppemøte.  

Ellers har det vært FERIE! 

 

Fagpolitisk ansvarlig 

Siden P3 har fagpolitisk ansvarlig vært i et Utdanningsutvalgsmøte (UU), et Forskning- og 

utviklingsutvalgsmøte (FoU-utvalget) og et fellesseminar mellom disse to utvalgene. I UU så ble det 

diskutert hvilke av Senter for fremragende utdanning som vi skal støtte opp mot søke til HK-dir. I 

FoU-utvalget så diskuterte man blant annet midler til grønn forskning. I fellesseminaret ble det 

diskutert utviklingsavtalen. 

Har vært i et kaffemøte med to som jobber med Innovasjonsdistrikt sentrum (IDS). Det var en 

innføring i hva det er og innledende dialog om hva studenter kan bidra med inn i dette.  

Har vært i et møte sammen med leder til Gründergarasjen hvor man fikk en innføring hva det er de 

driver og en omvisning av deres lokaler. 

Var i et møte i utdanningsutvalget på SAM hvor fagpolitisk ansvarlig presenterte resolusjonen 

«OsloMet som barnerettighetsuniversitet» og det ble drøftet rundt implementeringsmetoder på 

ulike studiene fakultetet har.  

Læringsmiljøansvarlig 

Siden forrige parlamentsmøte har Lma deltatt på planleggingsmøter for bekkelangs 2022, som skal 
knyttes opp mot skeivt kulturår. Nettverket Vi er her for deg har også gjevnlige møter der vi blant 
annet har planlagt og satt i gang strikk og drikk på fyrhuset. De første fire gangene var i samarbeid 
med studentforeningen og hadde veldig godt oppmøte. Det planlegges også for arrangementer ut 
mai men kanskje i noe annen form pga av det gode været. 
 
Lma har også vært deltagende i en medlemslagszoom i regi av nso, der ble det orientert om hva 
studentdemokratiene rundt omkring i landet driver med. Lma har også vært på kjeller og hengt opp 
kjellerdassavisene der, samt deltatt i et nettmøte om karrieredager med representanter fra tkd. 
 
 Det har vært noe mindre møter med UB denne perioden, som en naturlig konsekvens av utsettelse. 
Men en arbeidsgruppe som skal se på studentarbeidsplasser som lma er en del av, var på en svært 
nyttig befaring på idrettshøyskolen sitt nye bibliotek. Det har også vært et møte med den gode 
studentopplevelsen, der ble det diskutert mye rundt studentinnvolvering, og det skal opp som en sak 
på neste møte i juni. Det har også blitt satt ned en arbeidsgruppe som har begynt å pride på 
OsloMet, både det som skal skje på campus men også paraden og pride house.  

 

 

 

  



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

Valg av Studentparlamentets Arbeidsutvalg 
Psak 15/22 
 
Bakgrunn   
I henhold til Studentparlamentets valgreglement §1.3.3 skal det på valgmøtet velges et nytt 

arbeidsutvalg (AU). 

Det skal velges fire studenter til AU, én leder og tre AU-medlemmer. De fire vervene har egne 

arbeidsområder og ulike oppgaver (se vedlegg). 

Det er fire fulltidsverv med varighet på ett år, hvor man innehar vervet fra 1. juli 2022 til 30. juni 

2023. De som blir valgt må påberegne tid til overlapp i juni, sammen med avtroppende AU.  

Som en del av AU tar man på seg et krevende fulltidsverv, hvor det er mulig å påvirke 

studiehverdagen til over 20 000 studenter. Det er derfor en fordel å være kjent med studentpolitisk 

arbeid før tiltredelse.  

Valgkomitéen vil intervjue kandidater som har meldt sin interesse før 26. april og legge fram sin 

innstilling på valgmøtet. Det er også mulig å melde sitt kandidatur uten å ha snakket med 

Valgkomitéen på forhånd.  

Hver kandidat får inntil tre – 3 – minutter til å presentere seg på valgmøtet. Leder velges først, 

deretter avgjøres rekkefølgen på de resterende vervene ved loddtrekning. Alle semesterregistrerte 

studenter ved OsloMet er valgbare til verv i AU. Medlemmer av AU kan ikke samtidig inneha verv i 

Kontrollkomitéen, Valgkomitéen, Universitetsstyret eller Studentparlamentet. 

 

Forslag til vedtak 

• SP velger leder av Studentparlamentet for studieåret 2022/2023. 

o Leder sitter som fast representant i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). 

• SP velger AU-medlem 1 i Studentparlamentet for studieåret 2022/2023. 

o AU-medlem 1 sitter som fast representant i Den gode studentopplevelsen (DGS) og 

som vara i Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). 

• SP velger AU-medlem 2 i Studentparlamentet for studieåret 2022/2023. 

o AU-medlem 2 sitter som fast representant i Utdanningsutvalget (UU) og Forskning- 

og utviklingsutvalget (FoU-utvalget).  

• SP velger AU-medlem 3 i Studentparlamentet for studieåret 2022/2023. 

o AU-medlem 3 sitter som fast representant i Læringsmiljøutvalget (LMU) og 

Campusprogrammet, og som møtende vara i Den gode studentopplevelsen (DGS). 

  



Til Studentparlamentet (SP)                                                                   Saksbehandler: Hilal Gure 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

  

Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret  
Psak 16/22  

Bakgrunn: 
Det skal velges to faste studentrepresentanter og to vararepresentanter til Universitetsstyret for 

OsloMet – Storbyuniversitet (OsloMet).   

Universitetsstyret består av 11 medlemmer. Styret har en ekstern styreleder og tre eksterne 

medlemmer, fire representanter valgt av OsloMets tilsatte og to studentrepresentanter.  

Følgende står om styrets ansvar og oppgaver i Universitets- og Høgskoleloven:  

§ 4-2. Utdanningsplan  

(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med 

studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studentmiljø og arbeide for å bedre 

studentvelferden på lærestedet.  

§ 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet  

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten 

holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, 

forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.  

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret 

og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den 

utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige 

begrensninger i adgangen til å delegere.  

§ 9-2. Styrets oppgaver   

(1) Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen 

faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av 

overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.  

(2) Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske 

ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av 

overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.  



(3) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for 

institusjonens daglige ledelse.  

(4) Styret selv fastsetter virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Organiseringen må sikre 

at studentene og de ansatte blir hørt.  

(5) Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av departementet, avgi årsregnskap med 

redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år.  

(6) Det skal i størst mulig grad være åpenhet om styrets arbeid.  

Som universitetsstyremedlem har man et stort ansvar. Man behandler blant annet strategier som 

legger føringer for institusjonen i lang tid fremover, og forvalter ca. 2 milliarder kr. Som 

studentrepresentant må det regnes med en del tid til å lese og sette seg inn i sakspapirer –et møte 

har gjerne 200 sider med sakspapirer. Dessuten forventes det at man har jevnlig kontakt med AU 

gjennom formøter, samt orienterer på møter i SP. Vervet i Universitetsstyret er et av institusjonens 

mest krevende studenttillitsverv, og det er en fordel om kandidatene har tidligere erfaring med 

studentpolitisk arbeid. For å være valgbar til Universitetsstyret kreves det at du er registrert student 

ved OsloMet. Du må også være registrert student ved OsloMet under hele virkeperioden. Begge 

kjønn skal være representert, både blant de faste studentrepresentantene og blant 

studentvararepresentantene. Vervet er honorert, og virkeperioden er for ett år fra 1.juli 2022.  

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.   

Man kan lese mer om styret her: https://www.oslomet.no/om/styret 

  

Forslag til vedtak: 
• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til Universitetsstyret.   

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2022/2023 til Universitetsstyret.   

• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann, for studieåret 2022/2023 

til Universitetsstyret. 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 

 

  

https://www.oslomet.no/om/styret


Til Studentparlamentet (SP)                                                          Saksbehandler: Åse Berg Dybvik  

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg til kontrollkomiteen  
Psak 17/22 
 

Bakgrunn:  

Ifølge SP-OsloMets vedtekter § 5.2 skal SP ha en Kontrollkomité (KK) bestående av tre medlemmer, 

vedtektene regulerer også når medlemmer av KK skal velges. På valgmøtet blir det valgt et medlem 

til KK, med virkeperiode i ett år fra 1. juli 2022.   

Medlemmer av KK har møteplikt på SP-OsloMets sine møter. Medlemmer av KK kan ikke samtidig 

sitte i SP-OsloMet, AU, eller VK.   

KKs oppgaver er å kontrollere at SP-OsloMet og dets organer opererer i henhold til norsk lov, SP-

OsloMets vedtekter, reglement og vedtak. KKs medlemmer bør derfor bestå av personer med 

erfaring fra studentpolitisk arbeid, samt interesse og/eller forståelse for juridisk språk og fortolkning 

av dette.   

Arbeidet vil rent praktisk bestå av å følge med på AUs møtevirksomhet gjennom sakspapirer og 

referatene derfra, samt parlamentsmøtene. Sittende KK, SP-OsloMet sine konsulenter og AU vil sørge 

for kursing og innføring i vervet. Det bør etterstrebes kjønnsbalanse i KK.   

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.  

Forslag til vedtak:  

• SP velger en representant for studieåret 2022/2023 til KK   

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 

 

 

 

 

 

 

  



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

Valg av Studentparlamentets Valgkomité 
Psak 18/22 
 
Bakgrunn   
Jamfør Studentparlamentets vedtekter skal SP velge en valgkomité (VK) bestående av én leder og fire 

medlemmer.   

Jamfør Studentparlamentets valgreglement kan alle stille til verv i VK, selv uten å være 

semesterregistrert student ved OsloMet. Komiteens medlemmer kan ikke stille til valg der VK er 

innstillende organ.  

Å sitte i VK er et krevende verv over intensive perioder. De forventes at VK intervjuer kandidater til 

valg og oppnevninger der de er innstillende organ. Arbeidet vil i stor grad konsentrere seg rundt 

valgmøtet i april/mai. 

VK innstiller på:  

- Arbeidsutvalget til Studentparlamentet   

- Studentrepresentanter til Universitetsstyret, med vara 

- Kontrollkomiteen til Studentparlamentet  

- Representanter til Skikkethetsnemnda, med vara 

- Representanter til Klagenemnda, med vara  

VKs innstilling har ofte mye å si for utfallet av valg, og det er derfor viktig at medlemmer av VK er 

ansvarsbevisste. Man skal dessuten håndtere personopplysninger og i noen tilfeller vurdere venner 

eller bekjentes kandidatur. Dette fordrer både en saklig tilnærming og en etisk bevissthet om rollen 

man har som VK-medlem. 

Virkeperioden er fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023, og det bør etterstrebes kjønnsbalanse i VK. Dersom 

du har spørsmål om hvordan det er å sitte i VK oppfordrer vi deg til å ta kontakt med leder av VK, 

eller sende mail til: vk.sphioa@gmail.com. 

 

Forslag til vedtak 

• SP velger én – 1 – leder for studieåret 2022/2023 til Valgkomitéen. 

• SP velger fire – 4 – medlemmer for studieåret 2022/2023 til Valgkomitéen. 

 

  

mailto:vk.sphioa@gmail.com


Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Isak Diesen 

Fra: Arbeidsutvalget 
 

Valg av studentrepresentanter til Klagenemnda  
Psak 19/22  

  
Bakgrunn:  

Jf. Universitet- og høyskoleloven § 5-1: “Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd som 

skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for 

kandidatene”. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to skal 

være studenter.  

Det er SP-OsloMets oppgave å foreslå studentrepresentanter til OsloMets sentrale klagenemnd. 

Klagenemnda oppnevnes formelt av Universitetsstyret. Det skal velges to faste 

studentrepresentanter og to personlige vararepresentanter. I henhold til OsloMet sitt valgreglement 

skal hvert juridiske kjønn være representert, både blant de faste plassene og varaplassene.  

Klagenemnda har møter ca. én gang i måneden og behandler klager angående fusk, formelle feil ved 

eksamen, lokalt opptak eller lignende. Dette vervet kan være ganske krevende, da mange av sakene 

er følelsesladde. Klagenemda skal behandle alle saker fra et juridisk perspektiv. Virkeperioden er fra 

1. september 2022 – 31. august 2023. Vervet er honorert.  

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.  

Forslag til vedtak:  

• SP velger en fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til Klagenemda  

• SP velger en fast kvinnelig representant for studieåret 2022/2023 til Klagenemda  

• SP velger to prioriterte varaer, hvorav én er kvinne og én er mann for studieåret 2022/2023 til 

Klagenemda.  

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. 

 

 

  



  
Til: Studentparlamentet (SP)       Saksbehandler: Isak Diesen  
Fra: Arbeidsutvalget  

 

Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda  
Psak 20/22  
 
Bakgrunn:  
Jf. Universitets- og høgskolelovens § 4-10 og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
fastsettes at det ved enkelte studieprogram skal holdes løpende skikkethetsvurdering av studentene 
i utdanningene.   
Hensikten med en skikkethetsvurdering er å vurdere studentenes faglige og 
personlige  forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Bestemmingene om en særskilt 
skikkethetsvurdering gjelder for alle lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. I følge Forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 2 er «(…) en stundent som utgjør en mulig fare for 
barnehagebarns og elever eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, 
rettigheter og sikkerhet ikke skikket for yrket».   
 
Om det er grunnet tvil om en student er skikka for yrket vedkommende utdanner seg til, skal det 
føres en skikkethetsvurdering. Denne vurderingen føres av en sentral skikkethetsnemnd som blir 
oppnemnd av institusjonens styre. Nemnda skal bestå av en leder, en studieleder eller tilsvarande og 
to fagpersoner fra de relevante utdanningane, to representanter fra praksisfeltet, ekstern jurist og to 
studierepresentantar.   
 
Skikkethetsnemnda har møter ved behov, vanligvis har nemnda relativt få møter i løpet av et år. Om 
det er saker som reises for nemnda, vil det være vanskelege og omfattande sakar som krev grundig 
behandling. Virkeperioden er fra 1. Juli 2022 til 30. Juni 2023, og begge kjønn skal vere representert. 
Det vil ikke være mulig å stille som vara til dette vervet. Dette som følge av streng konfidensialitet. 
Vervet er honorert.   
 
AU oppfordrar til at studentrepresentantane kommer fra en av de utdanningane som omfattest av 
skikkethetsforskriften. Disse utdanningene faller innenfor lærer, helse- og sosialpersonell. 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet.   

 
Forslag til vedtak:  

• Studentparlamentet velger en fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til 
Skikkethetsnemnda  

• Studentparlamentet vel ein fast kvinneleg representant for studieåret 2022/2023 til 
Skikkethetsnemnda  

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  
 

 

  



Til Studentparlamentet (SP)                                                          Saksbehandler: Åse Berg Dybvik  

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg til Læringsmiljøutvalget 
Psak 21/22  
 
Bakgrunn:  
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved OsloMet er et rådgivende organ for hele institusjonen vedrørende 
studentenes helhetlige læringsmiljø. Utvalget arbeider i henhold til Universitet- og høyskoleloven § 
4-3 og skal bistå universitetsstyret i å skape et arbeids- og studiemiljø, som er tilfredsstillende ut fra 
en samlet vurdering av studentenes helse, sikkerhet og velferd. LMU rapporterer direkte til 
Universitetsstyret og skal avgi årlige rapporter om institusjonens arbeid med læringsmiljø.   
   
 Utvalget holder minimum 3 møter i semesteret og har 50/50 representasjon av ansatte og 
studenter. Leder og nestleder velges av utvalget selv hvert år, med vekselvis ansatt og student. I den 
kommende perioden vil en studentrepresentant inneha rollen som nestleder. Fordi vervet til AU-
medlem 1 innebærer fast plass i LMU velges det kun 5 studentrepresentanter på SP sitt valgmøte.  
   
 Virkeperioden er fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Hvert juridiske kjønn skal være representert med 
minimum 40 % i henhold til OsloMet sitt valgreglement. Det oppfordres også til representasjon fra 
alle fire fakulteter.   
   
Vervet er honorert.  
 
Dersom du er interessert, ber vi deg ta kontakt på studentparlamentet@oslomet.no  
   
 Ytterligere informasjon om læringsmiljøutvalget kan du finne her: 
https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget  
   
 Kandidater får muligheten til å presentere seg på valgmøtet. Valg til LMU foregår uten innstilling fra 
valgkomitéen.   
   

 Forslag til vedtak:  
• SP velger fem faste representanter for studieåret 2022/2023 til Læringsmiljøutvalget.  

• SP velger inntil seks vararepresentanter for studieåret 2022/2023 til Læringsmiljøutvalget.   

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 
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Til Studentparlamentet (SP)                                                                   Saksbehandler: Hilal Gure 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget 
 Psak 23/22  
 

Bakgrunn:  

Utdanningsutvalget (UU) er et rådgivende organ overfor institusjonsledelsen ved OsloMet og har fått 

delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.   

   

 Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. UU skal også bidra til en helhetlig 

utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje med programmer av høy kvalitet, som 

reflekterer universitetets faglige profil og egenart. UU jobber med utforming av strategi for 

kvalitetsheving av studier med fokus på blant annet digitalisering, internasjonalisering, 

kvalitetssikringssystemet og studieporteføljestyring.  

   

 Studentene har tre faste representanter i dette utvalget, hvorav én av representantene er 

Arbeidsutvalgsmedlem 2, og tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Begge juridiske kjønn skal 

være representert, både blant faste og varaer. Virkeperioden er fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023.   

   

 Vervet er honorert.  

   

 Du kan lese mer om UU her:  

              https://ansatt.oslomet.no/utdanningsutvalget   

 Sakspapirer fra 2022 finner du her:  

              OsloMets råd og utvalg - Utvalg - Utdanningsutvalget - OsloMet (360online.com) 

  

Forslag til vedtak:  

• SP velger én fast mannlig representant for studieåret 2022/2023 til Utdanningsutvalget  

• SP velger én fast kvinnelig representant for studieåret 2022/2023 til Utdanningsutvalget  

• SP velger tre vararepresentanter for studieåret 2022/2023 til Utdanningsutvalget i prioritert 

rekkefølge. Begge juridiske kjønn skal være representert.   

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.   
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Til Studentparlamentet (SP)                                                          Saksbehandler: Åse Berg Dybvik  

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg av studentrepresentanter til INTERACT  
Psak 24/22 

Bakgrunn:  

INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet skal 

styrke samarbeidet mellom utdanningsprogram som retter seg mot barn og unges deltaking, trivsel, 

læring og helse for å bedre velferdsstatens tilbud til dem og familiene deres. Prosjektet INTERACT 

starta opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal væra tett på prosjektet og arbeider med 

å ta strategiske beslutninger for senteret.  

Det skal velges 2 studentrepresentanter til styringsgruppa, der begge juridiske kjønn skal væra 

representert. I tillegg velges en enkelt vara. Det er ønskelig av studentrepresentantene kjem fra 

studieprogram med barn i sentrum. Styringsgruppa vil ha om lag 2-4 møter i semesteret i 

valgperioden 01.07.2022-30.06.2023. Vervet er honorert.  

Kandidatene får mulighet til å presentere seg på valgmøtet. Dette valget vil foregå uten innstilling fra 

valgkomiteen.   

  

Forslag til vedtak:  

• Studentparlamentet velger 1 kvinnelig representant til styringsgruppa fro INTERACT  

• Studentparlamentet velger 1 mannlig representant til styringsgruppa for INTERACT  

• Studentparlamentet velger 1 vara til styringsgruppa for INTERACT  

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 

 

 

  



Til Studentparlamentet (SP)                                                          Saksbehandler: Åse Berg Dybvik  

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg til kulturutvalget 
Psak 25/22 

Bakgrunn:  

Kulturutvalget sin oppgave er å planlegge kulturelle arrangement på OsloMet gjennom hele 

studieåret. De har blant annet ansvar for å lage en kulturkalender som inneholder kulturelle innslag 

arrangert av andre og utvalget selv. Kulturkalenderen består blant anna av konserter, forestillinger, 

filmvisinger og foredrag. Som representant får du erfaring med å arbeide med kulturelle 

arrangement, promotering og planlegging.   

Utvalget skal ha 3 studentrepresentanter. Det er møter et par ganger i semesteret og ellers ved 

behov. Til vanlig blir møtene holdt utenfor normal arbeidstid. Vervet er ikke honorert. Valgperioden 

er 1 år fra 1. august 2022.  

Dette valget vil foregå uten innstilling fra Valgkomiteen og kandidatene får mulighet til å presentere 

seg på valgmøtet.  

  

Forslag til vedtak:  
• Studentparlamentet velger 3 representanter til Kulturutvalget  

• Arbeidsutvalet gis fullmakt til å foreta supplering ved behov 

 

 

 

  



Til Studentparlamentet (SP)                                                                   Saksbehandler: Hilal Gure 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg av studentrepresentant til tilsettingsutvalg  
Psak 26/22   

 

Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter:  

Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg og tilkjenne 

opprykk.   

Utvalget har møter hver fjerde uke. Enkelte møter avholdes per e-post.   

Tilsettingsutvalget for UF-ansatte:   

Oppgavene til utvalget er å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne 

opprykk, samt å behandle søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.   

Utvalget har møter etter behov. Enkelte møter avholdes per e-post.   

Bakgrunn:  

OsloMet har to tilsettingsutvalg på institusjonsnivå, ett for undervisnings- og forskningsansatte (UF) 

og ett for Professorer, forsker 1 og dosenter. Det sitter en studenttillitsvalgt i begge disse utvalgene.   

Studentrepresentant i tilsettingsutvalget er et krevende verv, og man må vite at man har tid og 

kapasitet til å delta hele perioden. Man skal lese søknadsbrev, CVer og annet som vil være relevant.   

OsloMet sitt valgreglement §19 krever at det sitter en av hvert juridiske kjønn i OsloMets utvalg, og 

hver representant skal ha vara av det motsatte juridiske.   

Etter dialog med Human Resources (HR) har man kommet frem til at det skal være én representant 

pr tilsettingsutvalg, men at disse er vara for hverandre. Da får man personer som forstår prosessen, 

og som raskt kan steppe inn dersom det er behov.   

Valgene vil foregå uten innstilling fra valgkomiteen. Kandidatene får mulighet til å presentere seg selv 

på valgmøte. Begge vervene er honorert.  

Forslag til vedtak:  
• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter. 

Representanten er vara i tilsettingsutvalget for UF- ansatte.   

• SP velger en representant til tilsettingsutvalget for UF- ansatte. Representanten er vara i 

tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter.   

• Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov 

 



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

Valg av studentrepresentant til Campusprogrammet 
Psak 27/22 
 
Bakgrunn   
Styringsgruppen i Campusprogrammet er et rådgivende organ overfor universitetsledelsen og har 

fått delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker. 

Campusprogrammet er opprettet for å sikre helhetlige vurderinger og ivaretakelse av fremtidens 

campustvikling ved OsloMet, sett i lys av samfunnsoppdraget og strategiske føringer. Som følge av 

styrets vedtak 12. mars 2020 (styresak 9-2020) og endringer i eiendomsporteføljen de kommende 

årene, vil hovedpunkter i programmets innhold være ivaretakelse av flytting fra Kjeller, etablere 

Campus Romerike og samtidig vurdere OsloMet sin virksomhet som helhet. 

Studentene har to – 2 – faste representanter i styringsgruppen, hvorav én av representantene er AU-

medlem 3. Virkeperioden er fra 1. juli 2022 til 30. juni 2023. 

Vervet er honorert. 

Du kan lese mer om Campusprogrammet her: 

https://ansatt.oslomet.no/campusprogrammet 

Opplæring vil bli gitt fra programleder eller avtroppende studentrepresentanter. 

 

Forslag til vedtak 

• SP velger én – 1 – representant til Campusprogrammet.  

 

 

 

  

https://ansatt.oslomet.no/campusprogrammet


Til Studentparlamentet (SP)                                                                   Saksbehandler: Hilal Gure 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg av studentrepresentant til sentral valgkomite   
Psak 28/22  

  

Bakgrunn:  
Etter som dagens student representant blir ferdigutdannet til sommeren, trenger vi å velge ny 

representant. 

Valgstyret overser alle valg som skjer på OsloMet, og forsikrer at valgene skjer i tråd med OsloMets 

valgreglement.   

Valgperioden varer i 4 år, men om studentrepresentanten er ferdig med studieperioden sin før 

vervet er ferdig skal det suppleres inn en ny.   

Oppgavene følger av pkt. 2-4 i valgreglementet:  

- Rektor vedtar nødvendige utfyllende regler til valgreglementet etter forslag fra valgstyret.   

- Valgstyret skal behandle eventuelle klager vedrørende valgets gjennomføring, valgresultat og 

tilsvarende.   

- Ett valgstyremedlem skal være til stede ved opptelling av de ansattes stemmer ved alle valg 

etter dette reglementet.   

Møter:  

Det er ikke satt faste møter, men møtene vil være etter behov. Enkelte semestre er det mange møter 

(særlig når det foregår valg), mens andre er det ingen møter. Det vil være minst ett møte dette 

semesteret av litt lengre varighet for å diskutere en stor opprydding i reglementet (men ingen større 

materielle endringer). I valgperiodene, kan det hende det blir innkalt til møter på relativt kort varsel 

(under en uke).   

Honorar:  

Vervet har tidligere blitt honorert, men det er ukjent hvilken sats. I tillegg er det usikkert om 

forberedelsestid blir honorert.   

VIKTIG!  

Skal man stille til universitetsstyret eller fakultetsstyrene/SVA-styret, blir en ansett som inhabil og må 

fratre vervet som medlem av Valgstyret først.   

Forslag til vedtak:  
• SP velger en studentrepresentant til valgstyret 

 

  



Til Studentparlamentet (SP) 

Fra Arbeidsutvalget (AU) 

 

Valg av studentrepresentant(er) til SVA-styret 
Psak 29/22  
 

Bakgrunn:  
De siste årene har Fagpolitisk ansvarlig sittet som studentrepresentant i SVA-styret (Senter for 

velferd- arbeidslivsforskning) Som styrerepresentant har du 2-3 møter i semestret. I disse møtene vil 

du behandle saker som: kvartalrapport av økonomi, ansettelser av forskningsinstituttledere, ulike 

orienteringer tilknyttet virksomheten SVA driver med. 

 

Virkeperioden er fra 1.juli 2022 – 30. juni 2023. Vervet er honorert/ikke honorert 

Det skal velges x antall representanter.  

 

Forslag til vedtak: 

• SP velger x som fast representant i SVA-styret for studieåret 2022/2023 

• AU gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.  
 

 

Saksbehandler: Isak Diesen 

 


