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Innkalling til:   

Parlamentsmøte 1 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.  
 

Tid:    Saksnr:    Sak:    Sakstype:    

17.00 - 17.30  
Psak 00/22 a, 

b, c, d, e  
Konstituering og orientering  Konstituering  

17.30 - 18.00   Ny rektor 
Orientering 

og spørsmål 

18.00 - 18.10 Psak 07/22  Vedtektsendring  Fremlegg  

18.10 - 18.45 Psak 08/22  Digitalisering   Diskusjon  

18.45 - 19.15    
Pause med servering (egenbestilt om 

digitalt møte)  
   

19.15 - 20.20 Psak 09/22  Covid midler fra KD  Diskusjon 

20.20 - 20.45 Psak 10/22  
Politisk dokument om forskning og 

utvikling (FoU)  
Diskusjon  

20.45 - 21.00     Eventuelt, møtekritikk og rydding     

21.00 - 22.00     Sosialisering (frivillig)    

   



 

 

  

  

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:   

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere    
• Jannicke Døvre 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: 

o Arbeidsutvalget (AU) 

o Kontrollkomiteen (KK) 

o Universitetsstyret, studentrepresentanter 

o Læringsmiljøutvalget (LMU) 

o Rektoratet 

o Velferdstinget (VT) 

o Studentparlamentet sine egne komiteer 

o Studentenes fakultetsråd og studentråd 

 
Forslag til vedtak:   

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

• Marie Knutsen Bruntveit er valgt som førstevara til SP OsloMet sin landsmøte 
delegasjon til Norsk studentorganisasjon.  

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

 
  



 

 

  

Til: Studentparlamentet (SP)          

Fra: Arbeidsutvalget 

 

Orienteringer 

Psak 00d/22 
 

Felles 

Siden P1 har Arbeidsutvalget arbeidet med Studentene mener-dagen, hvor målet er å belyse ulike 

deler av vår politikk overfor de ansatte. 

Videre har AU deltatt på et møte med ledelsen, der ble midlene fra regjeringen til faglige og sosiale 

tiltak tatt opp. OsloMet har fått tildelt rundt 7 millioner kroner, som AU har oppfordret til at burde 

brukes på å skape aktivitet, ikke lønn til studenter. Dette for å forhindre at man begynner å lønne for 

arbeid som studentene tidligere gjorde frivillig, og sånn sett undergrave studentfrivilligheten.  

I forbindelse med Studentenes helse- og trivselsundersøkelse har hele AU bidratt i videoer, som skal 

publiserer under kampanjeperioden.  

Leder 

Leder har siden P1 deltatt på en medlemslagzoom med NSO, hvor temaet var frivillighetens år. I 

tillegg ble det orientert om at studenter kan ha rett på dekke utgifter knyttet til studiet, som ikke er 

skrivesaker, lærebøker, utskrifter og bærbar PC. Det arbeides nå med å se på om dette vil være 

aktuelt for studentene ved OsloMet. 

SP OsloMet sin kampanje i forbindelse med SHoT-undersøkelsen ledes av leder. Det har derfor gått 

med en del tid til planlegging, filming og redigering av videoer. Leder har også, sammen med 

nestleder, blitt filmet i SP OsloMet sin kampanje på OsloMet sin Instagram.  

Leder har fullført sitt engasjement i universitetsbibliotekprosjektet, hvor leder har deltatt i 

workshopene om teknologi, studentliv og arrangement.  

I forbindelse med at to-faktorverifisering skal innføres for studenter, har leder hatt et møte med IT. 

Dette for å finne ut hvordan ordningen lettest kan innføres, uten at det fører til ulemper for 

studentene og uforholdsmessig mange henvendelser til IT.  

Sammen med nestleder har leder deltatt på formøte med US-representantene. Utover dette har 

leder deltatt på Rektors ledermøte.  

 

Nestleder 
Siden P1 har nestleder holdt SFR Lederforum hvor vi har planlagt for opplæringskveld for nye 

studentrådsstyrer, i tellegg til felles saker som lederforum skal jobbe med dette semesteret: 

Karrieredager, felles brev om hybridundervisning og overlapps skjema for nytt SFR lederforum.  

I tillegg har nestleder deltatt i SFR møter i de fire fakultetene, og møte i den gode 

studentopplevelsen. Nestleder har deltatt på møte i konsulatet som er foreningen for alle foreninger. 

Sammen med Leder har nestleder vært med å filme info. video til OsloMets sosiale media.  

Fagpolitisk ansvarlig 



 

 

Siden P1 har fagpolitisk ansvarlig vært i møte med det sentrale Utdanningsutvalget og Forskning- og 

utviklingsutvalget. Det har vært en workshop hvor arrangør var biblioteket om digitalisering, 

bokskapet 2.0 og digital undervisning. Et møte med Senter for fremragende utdanning (SFU) 

søknadsgruppe på HV om deres prosjekt og studentperspektivet på ulike ting.  Et møte med leder om 

Internasjonal plattform til NSO. Et kaffemøte med to FoU-avdelingen om innovasjon og studenter.  Et 

oppfølgingsseminar med NOKUT etter tilsyn av UiA, UiS, NMBU og OsloMet om hva har skjedd etter 

tilsyn hos de ulike. Det var en erfaringsutveksling. 

 

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig  

Siden forrige Parlamentsmøtet har Læringsmiljøansvarlig deltatt på Vårseminaret til velferdstinget og 
formøte og forberedende arbeid. Det har vært flere workshops med Universitetbiblioteksprosjektet 
om studentarbeidsplasser og arbeidsplasser. LMA har også deltatt i ukemøter og 
konseptgruppemøter med UB. Det har vært et møte i bærekraftsrådet, der deltok Ida som ny 
Studentrepresentant, Thea og Hasan er også valgt som varaer. Den gode studentopplevelsen har hatt 
et møte og fått sluttrapporter fra flere avsluttede prosjekter. Lma har også deltatt på Møter om 
Bekkelangs 2022 og en kommende strikkekampanje sammen med Studentlivskordinator. Nokut 
presenterte studentbarometeret om hvordan studentene i hele landet har opplevd studieåret og 
koronaundervisning der lma var til stede. Planlegging av promotering av SHot undersøkelsen har 
også tatt tid. 

 

 

 

  



 

 

  

 

Til: Studentparlamentet (SP)         Saksbehandler: Hilal Gure 1 
Fra: Arbeidsutvalget 2 

 3 

Vedtektsendring 4 

Psak 07/22 5 

English summary: 6 

The student parliaments bylaws state that changes in the bylaws require 2/3 of the parliament 7 

members vote. §8.3 also states the executive committee needs to present the changes in one 8 

meeting. The following meeting the parliament can discuss the changes and vote.  9 

The executive committee propose to make 3 changes in chapter 3 paragraf 3.2. nr 1. is to change the 10 

EC titles to titles that more fitting and describe their tasks.  11 

Bakgrunn: 12 

Vedtekter er det øverste styringsdokumentet til Studentparlamentets. I følge våre vedtekter 13 

§8.2 -8.3 Krever vedtektsendringer 2/3 absolutt flertall. Forslag til endring av vedtektene 14 

fremlegges skriftlig på et studentparlamentetsmøte, men kan først diskuteres og vedtas på 15 

påfølgende studentparlamentetsmøte.  16 

Under parlaments møte 1 vedtok parlamentet en revidering av stillingsbeskrivelsen til 17 

arbeidsutvalget uten titler. Revideringen av stillingsbeskrivelsen krever dermed nye titler og 18 

vedtektsendring.  19 

Arbeidsutvalget foreslår å endre stillingstitlene til: 20 

• Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA) 21 

• Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig (UIA) 22 

• Læringsmiljø- og internansvarlig (LIA) 23 

Forslag til vedtak: 24 

  25 

  

Forslagsstiller  AU  

Forslagsnummer  1  

Kapittel  3 Arbeidsutvalget  Paragraf  3.2 

Sidetall  3 Linjenummer    

  Tilleggsforslag  Endringsforslag  Strykningsforslag  

Sett Kryss    X   

  



 

 

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)  

1.  Arbeidsutvalget skal bestå av følgende: 

o Leder 

o Nestleder 

o Læringsmiljøansvarlig 

o Fagpolitisk ansvarlig 

Endring (hva er endringen du foreslår)  

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)  

Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi 

flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter 

erfaring.  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)  

1. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende: 

o Leder 

o Læringsmiljø- og internansvarlig (LIA) 

o Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA) 

o Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig (UIA) 

  

  

  VEDTATT  IKKE VEDTATT  

Foreslått  X    

      

  26 

  

Forslagsstiller  AU  

Forslagsnummer  2 

Kapittel  3 Arbeidsutvalget  Paragraf  3.2 

Sidetall  3 Linjenummer    

  Tilleggsforslag  Endringsforslag  Strykningsforslag  

Sett Kryss    X   



 

 

  

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)  

  4.  Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved læringsmiljøansvarlig være representert i 

Læringsmiljøutvalget ved OsloMet. 

Endring (hva er endringen du foreslår)  

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)  

Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi 

flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter 

erfaring.  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)  

          4. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Læringsmiljø- og internansvarlig være 

representert i Læringsmiljøutvalget ved OsloMet. 

  

  VEDTATT  IKKE VEDTATT  

Foreslått  X    

      

  27 

  28 

  

Forslagsstiller  AU  

Forslagsnummer  3 

Kapittel  3 Arbeidsutvalget  Paragraf  3.2 

Sidetall  3 Linjenummer    

  Tilleggsforslag  Endringsforslag  Strykningsforslag  

Sett Kryss    X   

  

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)  

      5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved fagpolitisk ansvarlig være representert i  

Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet. 



 

 

 

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)  

Studentparlamentet har vedtatt ny stillingsbeskrivelse til arbeidsutvalget. Der har vi 

flyttet på arbeidsoppgaver mellom stillingen for å fordele arbeidsmengden etter 

erfaring.  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)  

5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Utdanning- og 

internasjonaliseringsansvarlig være representert i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget 

ved OsloMet. 

  

  

  VEDTATT  IKKE VEDTATT  

Foreslått  X   

 29 
  30 



 

 

Til: Studentparlamentet (SP)         Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 31 
Fra: Arbeidsutvalget 32 

 33 

Digitalisering 34 

Psak 08/22 35 

 36 

English summary: 37 

In the upcoming years higher education will go through a digitalization. The Student Parliament has 38 

no politics on how the digitalization should protect the student’s learning environment and learning 39 

outcome. The EC would like the SP to discuss what the EC should promote in meetings about the 40 

topic. 41 

  42 

Bakgrunn: 43 

I årene framover vil vi oppleve en større digitalisering av universitet- og høgskolesektoren (UH-44 

sektoren). Blant annet har OsloMet i årets tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet fått i oppgave 45 

å arbeide mot målene i «Strategi for digital omstilling i UH-sektoren 2021-2025». 46 

Studentparlamentet har i dag lite politikk på digitalisering, noe som gjør at AU ønsker at 47 

Studentparlamentet diskuterer temaet. Utgangspunktet for diskusjonen er dette sitatet fra 48 

«Tildelingsbrevet for 2022 – OsloMet – storbyuniversitetet:  49 

«Framtidens utdanninger bør kombinere fysisk tilstedeværelse og digital 50 
undervisning på en måte som fremmer studentenes læringsutbytte, læringsmiljø 51 

og fleksibilitet i utdanningstilbudet.»  52 

• Hva mener Studentparlamentet må ligge til rette, for at vårt læringsutbytte og 53 

læringsmiljø skal ivaretas gjennom en kombinasjon av fysisk og digital undervisning?  54 

• Hva vil Studentparlamentet at AU skal fremme i møter om digitalisering? 55 

Som grunnlag for debatten er deler av «Strategi for digital omstilling i UH-sektoren 2021-2025», hvor 56 

dere kan få innblikk i hvordan digitaliseringen blir i de kommende årene. 57 

 58 

Vedlegg: 59 

- Strategi for digital omstilling i universitet- og høgskolesektoren 2021-2025  60 



 

 

Til: Studentparlamentet (SP)         Saksbehandler: Åse Berg Dybvik 61 
Fra: Arbeidsutvalget 62 

 63 

Covid midler fra KD 64 

Psak 09/22 65 

 66 

 67 

Diskusjonsak 68 

  69 

OsloMet har fått tildelt 7,1 millioner fra KD for å følge opp studenter både faglig og sosialt. I 70 

tillegg har fakultetene fått 1 million fra UTD for å følge opp tiltak fra Studentpakken, samt 71 

iverksette tiltak for å bedre gjennomstrømmingen i masterutdanninger. 72 

Midlene blir fordelt ut til fakultetene. Sist ble midlene brukt for å gi studentene arbeidsplasser 73 

som assistenter og mentorer. Denne gangen er det tenkt til arrangementer og frivilligheten. For å 74 

få i gang tiltak for studentmiljøet uten å «ansette» frivillige, siden frivilligheten trenger flere 75 

studenter.  76 

  77 

  78 

Forslag til diskusjon: 79 

  80 

• Hva mener parlamentet at OsloMet kan bruke de nye midlene til? Hvordan skal de deles 81 

ut? 82 

• Hva blir viktig fremover mot sommeren?  83 

• Sosialt eller faglig innhold, hvordan skal man vektlegge det.  84 

• Hva slags arrangementer skal man arrangere? Skal man rette det for en spesiell 85 

studentgruppe? 86 

  87 

  88 

English summary: 89 

The Parliament discusses the new funds for social events from the ministry for Higher education.   90 



 

 

  91 
Til: Studentparlamentet (SP)         Saksbehandler: Isak Diesen 92 
Fra: Arbeidsutvalget 93 

 94 

Politisk dokument om forskning og utvikling (FoU) 95 

Psak 10/22 96 

 97 
English summary: 98 

It has been decided that the political document about Science and development is up for revision 99 

and therefore we want at P2 to discuss this revision before the document will be voted over at 100 

another parliament meeting. The discussions at P2 will be taken into consideration in the final work 101 

of the document. 102 

 103 

Diskusjonssak:  104 

Handlingsplanen står det at Politisk dokument om Forskning og utvikling skal opp til revidering. I den 105 

anledning vil det på P2 være mulig å diskutere forslag til revidert dokument før det kommer opp 106 

igjen på et annet parlamentsmøte for å bli vedtatt. Diskusjonen som kommer opp på P2 vil tas med i 107 

det avsluttende arbeidet med dokumentet. 108 

 109 

Forslag til vedtak:   110 

• Studentparlamentet diskuterer saken 111 

  112 

Eventuelt og møtekritikk 113 


