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Innkalling til:   1 

Parlamentsmøte 5 2022  2 
 3 
Til:   Representanter i Studentparlamentet m/vara   4 
 5 
Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet ved OsloMet, 6 

International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, Khrono, Radio Nova, 7 
Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og Studentrepresentanter i Universitetsstyret    8 

Tidsplan og saksliste for møtet:   9 

Tidsplanen er veiledende.  10 
 11 
  12 

Tid: Saksnr: Saksnavn: Type sak: 

17.00 - 17.30 
Psak 00/22 a, b, 
c, d, e konstituering og orientering Konstituering 

17.30 - 18.00  
Orientering fra Den gode 
studentopplevelsen Orientering 

18.00 - 18.15 Psak 12/22   Vedtekteksendring Vedtak 

18.15 - 18.35 Psak 13/22 Resolusjon Vedtak 

18.35 - 19.05   Pause med mat   

19.05 - 20.00 Psak 14/22 Politisk dokument om forskning og utvikling Vedtak 

20.00 - 21.10 Psak 30/22 Etiske retningslinjer Vedtak 

21.10 - 21.40   Eventuelt, møtekritikk og rydding  

  13 
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Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Organisasjonskonsulent 14 
Fra: Arbeidsutvalget 15 

 16 

Konstituering   17 

PSak 00/22 a, b, c, d og e   18 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps    19 

 20 

Forslag til vedtak:   21 

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere    22 

• Jannicke Døvre  til referent   23 

• Kontrollkomiteen (KK) velges til tellekorps   24 

 25 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste   26 

 27 

Forslag til vedtak:   28 

• Innkalling og saksliste godkjennes.   29 

 30 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte   31 

 32 

Forslag til vedtak:   33 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 34 

møtet   35 

d) Orienteringssaker fra: 36 

• Arbeidsutvalget (AU) 37 

• Kontrollkomiteen (KK) 38 

• Universitetsstyret, studentrepresentanter 39 

• Læringsmiljøutvalget (LMU) 40 

• Rektoratet 41 

• Velferdstinget (VT) 42 

• Studentparlamentet sine egne komiteer 43 

• Studentenes fakultetsråd og studentråd 44 

 45 

Forslag til vedtak:   46 

• Sakene tas til orientering.   47 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   48 

- Lars S. Anvil er oppnevnt som mannlig representant i INTERACT. 49 

Forslag til vedtak:   50 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.   51 

 52 

  53 
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  54 
Til: Studentparlamentet (SP)          55 
Fra: Arbeidsutvalget 56 

 57 

Orienteringer 58 

Psak 00d/22 59 

 60 

Felles 61 

Mellom P4 og sakspapirfristen har AU skrevet sakspapirer til P5. Det har i tillegg vært en markering 62 

på kontoret, for å feire gjennomslaget fra KD om at OsloMet campus Romerike skal etableres i 63 

Lillestrøm. 64 

Leder 65 

Leder har siden P4 vært ute i Universitas, sammen med påtroppende leder, for å gi gode råd til neste 66 

leder, samt kommentere gjennomslaget om campus Romerike i Lillestrøm.  67 

Arbeidet med kjønnsnøytralitet har blitt behandlet. Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør 68 

må påvirkes, for å få til en endring hvor studenten selv kan velge navn og velge mellom flere kjønn. 69 

Kjønnsnøytrale toaletter må tas som en budsjettprioritering, og kan sånn sett tas videre av 70 

studentrepresentantene i Universitetsstyret. 71 

Leder har blitt orientert om at det vil bli en endring av sammensetningen i styringsgruppen til 72 

campusprogrammet. Med umiddelbar virkning vil leder av Studentparlamentet være 73 

studentrepresentanten inn i styringsgruppen. 74 

Nestleder 75 

Den korte tiden mellom valgmøte og sakspapirfristen har nestleder hjulpet SFR ene med siste 76 

planlegging av Allmøteukene. Nestleder har hatt møte med SFR TKD, og deltatt på deres allmøte.  77 

Fagpolitisk ansvarlig 78 

Siden P4 har fagpolitisk ansvarlig vært i første møte til Innovasjonforum på OsloMet. Her hadde en 79 

presentasjon og dialog rundt ideen til riggen til innovasjon en skal ha på OsloMet. Det ble diskutert 80 

rundt mandatet for forumet og informert om sakene som skal til UHR-innovasjon sitt møte i mai.  81 

Fagpolitisk ansvarlig har vært i et møte med utvalgssekretæren for UU på TKD for å diskutere 82 

saksframlegget som skal til deres UU i juni. Saken som skal opp er: OsloMet som 83 

barnerettighetsuniversitet og hvordan TKD kan få dette inn på utdanninger hos seg.  84 

Læringsmiljøansvarlig 85 

Siden P4 har LMA deltatt på Velferdstinget i Oslo og Akershus sitt maimøte på UIO. Der ble det 86 

diskutert semesteravgiften til SIO og Karrierepolitisk dokument til VT. Der fikk OsloMetbenken 87 

gjennomslag for å over tid, gå mot en styrt nedleggelse av karrieresenteret til SIO. Arbeidet med 88 

handlingsplanen til Læringsmiljøutvalget fortsetter og planleggingen av bærekraftsuka.  89 

  90 
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Vedtektsendringer  91 

 92 

Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Åse Berg Dybvik 93 
Fra: Arbeidsutvalget 94 
 95 

 96 

Bakgrunn   97 
Jamfør vedtektenes §8.3 må forslag til endringer av vedtektene presenteres på et møte, for deretter 98 

å bli debattert og votert over på det påfølgende møte. På P2 la AU fram et forslag om å endre 99 

stillingstitlene til nestleder, læringsmiljøansvarlig og fagpolitisk ansvarlig. Det kom i tillegg et 100 

tilsvarende forslag fra noen av parlamentsmedlemmene. På P5 vil endringsforslagene bli debattert og 101 

votert over, det er ikke mulig å komme med nye forslag på det nåværende tidspunkt.  102 

Vedtektene er Studentparlamentets øverste styringsdokument og er øverst i dokumenthierarkiet. 103 

Dokumenthierarkiet for øvrig er rangert i vedtektene. Vedtektene er kun underlagt Norsk lov (Jamfør 104 

§8.1 i vedtektene). Vedtekter er rammeverket eller retningslinjene til en organisasjon og omfatter de 105 

overordnede bestemmelsene som hva vi heter, hvem vi er, hvordan ting fungerer og hvordan ting 106 

skal gjøres. Den beskriver og enkelte gjøremål og tidsfrister som når valg til parlamentet skal være 107 

gjennomført, når man skal vedta handlingsplan og at handlingsplanen skal revideres. 108 

Vurdering 109 

Det er Arbeidsutvalgets vurdering at det må bli gjort endringer i stillingstittelen, basert på stillingenes 110 

nye ansvarsområder.  111 

Arbeidsutvalget innstiller på at forslag 1, 2 og 3 blir vedtatt, mens forslag 4 og 5 blir avvist. Det er 112 

etter AU sin mening en bedre ordlyd i forsalg 1 og 3, enn i 4 og 5, da forslag 1 og 3 legger vekt på at 113 

personen har ansvar for internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet.  ¨ 114 

English summary:    115 

The Executive Committee proposed amendments to the Student Parliament’s Articles of Association. 116 

The motion is to change the name of “Vice president”, “Head of Learning environmental policies” 117 

and “Head of research and educational policies”. The ECs amendments where presented on P2 118 

alongside proposals from the parliament.  119 

The Articles of Association §8.3 regulates amendments to the same document. Proposals to 120 

amendments must be presented in one meeting, then a debate and voting will find place on the 121 

following meeting. It is therefore not possible to come with new proposal at this point. 122 

Forslag til vedtak 123 

- Studentparlamentet vedtar forslag 1, 2 og 3. 124 

- Studentparlamentet avviser forslag 4 og 5.   125 

Vedlegg 126 

- Vedlegg 1: Endringsforslag til vedtektene 127 

 128 
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Vedlegg 1: Endringsforslag til vedtektene 129 

   

Forslagsstiller   Arbeidsutvalget 

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  

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  

            

   130 

   

Forslagsstiller   Arbeidsutvalget 
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Forslagsnummer   2  

Kapittel   3 Arbeidsutvalget   Paragraf   3.2  

Sidetall   3  Linjenummer      

   Tilleggsforslag   Endringsforslag   Strykningsfors

lag   

Sett Kryss      X     

   

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)   

  4.  Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved læringsmiljøansvarlig være representert i 

Læringsmiljøutvalget 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)   

4. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Læringsmiljø- og internansvarlig være 

representert i Læringsmiljøutvalget ved OsloMet.  

   

   VEDTATT   IKKE VEDTATT   

Foreslått   X      

            

 131 

   

Forslagsstiller   Arbeidsutvalget 

Forslagsnummer   3  

Kapittel   3 Arbeidsutvalget   Paragraf   3.2  

Sidetall   3  Linjenummer      

   Tilleggsforslag   Endringsforslag   Strykningsforslag   

Sett Kryss      X     
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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   

     

 132 

   

Forslagsstiller   Mats Ugland, Mikkel Sibe, Karl Magnus NCD Nyeng og Thomas 

Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer   4 

Kapittel   3 Arbeidsutvalget   Paragraf   3.2  

Sidetall   3  Linjenummer      

   Tilleggsforslag   Endringsforslag   Strykningsforslag   

Sett Kryss     X    

   

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)   

2.  Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:  

o Leder  

o Nestleder  

o Læringsmiljøansvarlig  
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o Fagpolitisk ansvarlig  

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 internasjonalt ansvarlig (UIA)  

   

   VEDTATT   IKKE VEDTATT   

Foreslått    X 

      

 133 

   

Forslagsstiller   Mats Ugland, Mikkel Sibe, Karl Magnus NCD Nyeng og Thomas 

Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer   5 

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.  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)   

5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Utdanning og internasjonalt ansvarlig være 

representert i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget ved OsloMet.  

   

   

   VEDTATT   IKKE VEDTATT   

Foreslått     X 

134 
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Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Rolf Martin Aspenes 135 

Fra: Arbeidsutvalget 136 
 137 

Parlamentssak 13/22 Resolusjon 138 

English summary  139 

A resolution is a firm decision to do or not to do something. Resolutions are an important 140 

part of the studentparliments politics. It’s a way to make our politic more concreate and 141 

make it visible for others outside of SP.   142 

 When resolutions are adopted by SP, it will be used by the executive committee both 143 

internally in OsloMet, and media. It’s important to remember that a resolution is a 144 

supplement to our politics.   145 

The executive committee has gotten one Resolutions by the deadline 146 

.  147 

“Student At Risk” - Approved by the executive committe  148 
 149 
Bakgrunn 150 

En resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller 151 

forsamling. En resolusjon kan treffes på basis av konsensus eller etter votering. Resolusjon er 152 

en viktig del av SPs politikk. Det er en måte å konkretisere og synligjøre vår politikk.   153 

Resolusjoner som vedtas kommer til å bli brukt av Arbeidsutvalget både internt i OsloMet, 154 

men også eksternt til andre aktører. En resolusjon er et supplement til SP sine dokumenter. 155 

Alle mottatte resolusjoner ligger som vedlegg til Psak 13/22  156 
 157 
Mottatte resolusjoner  158 

- “Student At Risk” AU innstiller på å vedta resolusjonen  159 

  160 

Vurdering 161 

Etter et møte med SAIH ble det oppdaget at SPs politikk på StAR-prosjektet hadde behov for 162 

å bli oppdatert. Dagens resolusjon er skrevet av Nestleder i SAIH, og har blitt revidert av AU. 163 

StAR er noe Studentparlamentet har støttet siden 2016, og noe AU mener SP skal fortsette å 164 

støtte.   165 
 166 
Forslag til Vedtak 167 

- SP vedtar resolusjonen “Student At Risk”  168 

 169 

Vedlegg 170 

- Vedlegg 1 – Resolusjon om Student at risk  171 

  172 
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Forslagsstiller    Kjerstin Østenseth 

Forslagsnummer     1 

Sidetall    12 Linjenummer       202 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss    X      

    

Opprinnelig tekst  

 

Begrunnelse  

"mer aktiv rolle" er vagt. Ønsker derfor et eget punkt for å øke synligheten og kjennskapen til SAIH 

og OsloMet. Dette er både for at dette viktige arbeidet blir fremhevet, men også at studentene 

skal bli bedre informert om hva pengene de kan betale inn med semesteravgiften går til. 

Ny tekst  

Arbeidet til SAIH blir bedre synlig og kjent for studentene på campus. 

    

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                  X 

  173 
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Vedlegg 1 174 

 175 
Students At Risk   176 
Studenter er blant de viktigste aktørene i samfunnet. I kampen for endring og mer rettferdighet står 177 
studenter i frontlinjen. Samtidig jobber myndighetene i mange land for å undertrykke kritiske 178 
stemmer. Dette er et problem som har vokst seg stadig større de siste to årene, der restriksjoner mot 179 
pandemien tilslører tiltak for å stilne aktivister. Students at Risk (StAR) er en ordning for studenter 180 
som på grunn av sitt arbeid for studenters rettigheter, menneskerettigheter og demokrati blir nektet 181 
utdanningen sin og står i fare for å bli fengslet, torturert og/eller forfulgt, får mulighet til å komme til 182 
Norge og fullføre utdanningen sin her.    183 
   184 
Dette er et viktig program i kampen for demokrati, ytringsfrihet og menneskerettighetene ved å 185 
beskytte noen av de mest essensielle aktørene som jobber for og sikrer dette.   186 
Ordningen ble initiert av NSO og SAIH i 2012, og etablert som et program i 2015. Ordningen 187 
finansieres av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for Høyere Utdanning og 188 
Kompetanse (HK-dir). I dag tar Norge inn opptil 20 studenter i året ved universiteter over hele landet. 189 
Tyskland innførte i 2021 et lignende program inspirert av den norske versjonen, og Polen har også 190 
innført en lignende ordning for studenter fra Belarus. Norge, Tyskland og Polen presenterte i 191 
november 2021 en felles erklæring om å etablere en Europeisk Students At Risk-ordning. En rekke 192 
studentorganisasjoner i ulike europeiske land jobber nå aktivt for å innføre lignende programmer i 193 
sine egne land, samtidig som at European Students Union (ESU) jobber for å etabler en felles ordning 194 
på europeisk nivå.   195 
   196 
Ved å støtte resolusjonen viser Studentparlamentet solidaritet med sine medstudenter over hele 197 
verden, ved å si at studenter ikke skal kunne trues til stillhet.   198 
   199 
Studentparlamentet skal jobbe for at:  200 

- StAR skal bli en permanent ordning.  201 
- OsloMet skal ta en mer aktiv rolle i å beskytte studenters rettigheter og studentaktivister i 202 

deres arbeid, for eksempel ved å nominere studentaktivister til programmet Students At Risk 203 
og ta imot studenter som kommer til Norge gjennom Students At Risk.   204 

- OsloMet skal se på muligheten for å tilby studieplass ved flere studieprogram.   205 
- Antall plasser for studenter som kommer gjennom StAR økes fra 20 til minst 40 i året.   206 
- OsloMet skal være en ambassadør for StAR og aktivt jobbe for at ordningen blir et europeisk 207 

program.    208 
  209 

https://www.daad-brussels.eu/en/2021/10/21/defending-academic-freedom-by-supporting-students-at-risk-towards-a-european-approach/
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Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Isak Diesen 210 
Fra: Arbeidsutvalget 211 
 212 

 213 

Parlamentssak 14/22 Politisk dokument om forskning og utvikling  214 

English summary:  215 

We are going to discuss and vote over the political document about research and development. 216 

Executive committee has made a comprehensive amendment to the document.  217 

In the new document some new subchapters and chapters been included.  218 

The glossary has also been updated that is attached to the document.  219 

 220 

Bakgrunn: 221 

AU har revidert PD om FoU. AU kommer med et helhetlig endringsforslag hvor man kan man 222 

endringer til dette. Det er lagt til noen nye underkapitler og kapitler til dokumentet. 223 

Dokumentet har vært gjennom flere innspillsrunder før det skal voteres over på dette møtet.  224 

 225 

I det nye dokumentet er det lagt til underkapittel 2.3 Studentinitiert forskning, 2.4 226 

synliggjøring av muligheter for studenter i forskning, kapittel 8 Personvern med 227 
underkapitlene 8.1Personvernombud og 8.2 Norsk senter for forskningsdata (NSD), kapittel 9 228 

Akademisk frihet. Ellers er det gjort noen endringer ellers i dokumentet og lagt til flere ord i 229 
ordforklaringen som er vedlagt dokumentet.  230 

 Forslag til vedtak: 231 

- SP OsloMet godkjenner Politisk dokument om forskning og utvikling med de endringene 232 

som forekommer i møtet 233 

- SP OsloMet gir redaksjonell fullmakt til Arbeidsutvalget. 234 

  235 
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Endringsforslag fra P3 videreført til P5: 236 

    

Forslagsstiller    Thomas Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer     1 

Kapittel    1.3 Forskning på 

utdanning 
Paragraf       

Sidetall    4 Linjenummer       105 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       x     

    

Opprinnelig tekst  

Institusjonen bør derfor benytte seg av disse ressursene 

Begrunnelse  

Gjeldende ordlyd impliserer at man ikke gjør det. Endringen fokuserer på at det bør brukes mer. 

Ny tekst  

Institusjonen bør i større grad benytte seg av disse ressursene    

    

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                 x  

 237 

    

Forslagsstiller    Thomas Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer     2 

Kapittel    8.1 Personvernombud Paragraf       

Sidetall    11 Linjenummer    321-324 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss           x 

    

Opprinnelig tekst  
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Personvernombudet på OsloMet er i dag strengere enn det som Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) operer med. SP OsloMet mener derfor at personvernsombudet skal ikke være like streng 

når den kommer med sine bemerkninger som den er per dags dato. Dette vil kunne bidra med at 

større forskningsprosjekter kunne pågått. 

Begrunnelse  

Ønsker ikke dagens formulering, så det er bedre å ikke mene noe om det om en ikke går for det 

andre endringsforslaget. 

Ny tekst  

    

    

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                  X 

 238 

    

Forslagsstiller    Thomas Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer     3 

Kapittel    8.1 personvernombud Paragraf       

Sidetall    11 Linjenummer     321-324 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       x     

    

Opprinnelig tekst   

Personvernombudet på OsloMet er i dag strengere enn det som Norsk senter for forskningsdata 

(NSD) operer med. SP OsloMet mener derfor at personvernsombudet skal ikke være like streng 

når den kommer med sine bemerkninger som den er per dags dato. Dette vil kunne bidra med at 

større forskningsprosjekter kunne pågått. 

Begrunnelse  

Helhetlig endring av avsnittet. Knyttet det mer opp til at personvermombudet bør være på nivå med 

NSD grunnet konsekvensene med avslag, som kan omfatte prosjekter av allmenn interesse. 

Ny tekst   

Personvernombudet har en sentral rolle på institusjonen med mye makt over hvilke 

forskningsprosjekter som kan gjennomføres lokalt. SP mener at personvernombudet sine 

vurderinger i større grad bør tilnærmes kriteriene som Norsk senter for forskningsdata (NSD) 

opererer med.   
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    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                 X  

 239 

 240 

    

Forslagsstiller    Thomas Finnøy Trouiller 

Forslagsnummer     4 

Kapittel    8.2 Norsk senter for 

forskningsdata 
Paragraf       

Sidetall    11 Linjenummer       329-331 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss           x 

    

Opprinnelig tekst  

Når en søker hos NSD kan studenter oppleve å vente 30 dager før de får svar fra NSD og SP 

OsloMet mener at studenter skal prioriteres når de søker NSD til sin bachelor eller masteroppgave.   

Begrunnelse    

Hvorfor skal studenter kreve tidigere svar enn større prosjekter som kan være mer aktuelt og viktig 

for samfunnet? Det å vite at fristen er såpass lang gjør at studentene må være mer aktive i sitt 

arbeid og starte arbeidet med oppgaven på et tidligere stadium 

Ny tekst  

    

    

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                 x  

 241 

 242 

 243 

 244 

    

Forslagsstiller    Arbeidsutvalget 
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Forslagsnummer     5 

Kapittel    8.2 Norsk senter for 

forskningsdata 
Paragraf       

Sidetall    11 Linjenummer    325 

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss      x      

    

Opprinnelig tekst  

 

Begrunnelse  

AU mener det bør være noe informasjon om dette i dokumentet. 

Ny tekst  

NSD må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne behandle søknader innen rimelig tid    

    

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått                 x  

 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

  253 
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Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Hilal Gure 254 

Fra: Arbeidsutvalget 255 

 256 

Parlamentssak 30/22 Etiske retningslinjer 257 

English Summary: 258 

The executive committee received an order from the Student Parliament to write code of 259 

conduct document during our period 2021/2022. During the period, the executive 260 

committee has read code of conduct from other student organizations, and Student 261 

Parliaments own documents. Based on this, the executive committee has come up with a 262 

code of conduct consisting of 7 main points. These main points will contribute to a safe 263 

organization. In addition, the executive committee has made guidelines who will deal with 264 

incoming cases, as well as various consequences in the event of violations of the code of 265 

conduct. 266 

 267 

Bakgrunn: 268 

Arbeidsutvalget fikk en bestilling fra Studentparlamentet om å utforme et etisk dokument under 269 

handlingsplanperioden 2021/2022. Arbeidsutvalget har gjennom perioden lest etiske dokumenter fra 270 

andre studentorganisasjoner, og SP sine egne styringsdokumenter. Ut ifra dette har AU kommet frem 271 

til et etisk dokument som består av 7 hovedpunkter. Disse hovedpunktene vil bidra til en trygg 272 

organisasjon. I tillegg har AU laget retningslinjer for et varslingsutvalg, som skal ta imot og behandle 273 

innkommende saker, samt ulike konsekvenser ved brudd på de etiske retningslinjene.  274 

 Forslag til vedtak: 275 

• SP vedtar dokument om Etiske retningslinjer  276 


