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Innkalling til:   3 

Parlamentsmøte 6 2022  4 
 5 
Til:   Representanter i Studentparlamentet m/vara   6 
 7 
Kopi til: OsloMet  v/rektoratet, Norsk studentorganisasjon (NSO), Velferdstinget i Oslo og Akershus (VTOA), Studentombudet 8 

ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, 9 
Khrono, Radio Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet og 10 
Studentrepresentanter i Universitetsstyret    11 

 12 

Tidsplan og saksliste for møtet:   13 

Tidsplanen er veiledende. 14 
  15 

Tid:  Saksnr:  Saksnavn:  Type sak:  

17.00 - 17.30  

Psak 00/22 a, 

b, c, d, e  konstituering og orientering  Konstituering  

17.30 – 17.45  Psak 31/22  Årsrapport  Orientering  

17.45 – 17.55  Psak 32/22    Møteplan  Vedtak  

17.55 – 18.00  Psak 33/22  Sammensetning SP OsloMet 2023  Orientering  

18.00-18.30  Spørrerunde med rektor 

18.30 – 19.15  Psak 34/22  Handlingsplan  Vedtak  

19.15 - 19.45    Pause med mat  

19.45 – 20.15  Psak 13/22  Resolusjon Students at risk  Vedtak  

20.15 - 20.45  Psak 30/22  Etiske retningslinjer  Vedtak  

20.45 – 21.00    Eventuelt, møtekritikk og rydding   

  16 
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Til: Studentparlamentet (SP)     17 
Fra: Arbeidsutvalget 18 

 19 

Konstituering   20 

PSak 00/22 a, b, c, d og e   21 

 22 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps    23 
 24 
Forslag til vedtak:   25 

• Anna Rebekka Løvmo og Marius Toresen velges til ordstyrere    26 
• Ingrid-Elisabeth Ringstad velges til referent   27 
• Kontrollkomiteen (KK) velges til tellekorps   28 

 29 
b) Godkjenning av innkalling og saksliste   30 
 31 
Forslag til vedtak:   32 

• Innkalling og saksliste godkjennes.   33 
 34 
c) Godkjenning av protokoll fra siste møte   35 
 36 
Forslag til vedtak:   37 

• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 38 
møtet   39 

d) Orienteringssaker fra: 40 
• Arbeidsutvalget (AU) 41 
• Kontrollkomiteen (KK) 42 
• Universitetsstyret, studentrepresentanter 43 
• Læringsmiljøutvalget (LMU) 44 
• Rektoratet 45 
• Velferdstinget (VT) 46 
• Studentparlamentet sine egne komiteer 47 
• Studentenes fakultetsråd og studentråd 48 

 49 
Forslag til vedtak:   50 

• Sakene tas til orientering.   51 
e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   52 
 53 
Forslag til vedtak:   54 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget godkjennes.   55 
  56 

Saksbehandler: 

Organisasjonsrådgiveren 
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Til: Studentparlamentet (SP)          57 
Fra: Arbeidsutvalget 58 

 59 

Orienteringer fra arbeidsutvalget  60 

  61 
Felles:  62 
  63 
Før 1. juli hadde forrige og nye Arbeidsutvalg overlapp, individuelt og samlet. Siden det nye 64 
Arbeidsutvalgets oppstart 1. juli har Arbeidsutvalget hatt opplæring med rådgiverne, gjort oss 65 
kjent med ulike systemer og forum, lest oss opp på ulike dokumenter samt forberedt oss til 66 
studiestart.  67 
AU har vært på ekskursjon til Campus Kjeller og gått fra øverst til nederst på Campus 68 
Pilestredet.   69 
Felles har det vært et bli-kjent møte med nytt studentombud.  70 
Felles har vi utført en rekke klasseromsbesøk for å informere nye og gamle studenter om 71 
studentdemokratiet ved OsloMet.   72 
Arbeidsutvalget har også vært på stand og møtt studenter i løpet av studiestartsuka. I forkant 73 
har det vært forberedelser til dette.  74 
Vi har hatt sosialkveld hvor vi inviterte SP til Quiz i sofaen utenfor kontoret som LIA hadde 75 
laget.  76 
Arbeidsutvalget var til stede med stand på foreningsdagen.  77 
AU har vært faddervakt hvor VMA og LIA var fredagen og lørdagen var leder og UIA.  78 
Arbeidsutvalget har samarbeidet i utvikling av handlingsplan for det kommende året og har 79 
skrevet sakspapirer til P6.  80 
  81 
Leder – Karl Magnus NCD Nyeng:  82 
  83 
Leder har i forkant av oppstart av arbeidsutvalgsperioden deltatt på seminar med rektors 84 
ledergruppe og vært på ledersamling med påtroppende ledere i medlemslagene til Norsk 85 
Studentorganisasjon (NSO).  86 
Etter oppstart har leder tatt kontakt med studieledere og emneansvarlige ved Fakultet for 87 
Helsevitenskap (HV) for å avtale klasseromsbesøk. Leder har utformet ny PowerPoint-88 
presentasjon, da denne var noe gammel og hadde ikke en tydelig profil.  89 
Leder har møtt Leder og Nestleder i Studentenes Fakultetsråd ved HV (SFR-HV), og tatt 90 
med informasjon om fakultetsrådene og studentrådene i presentasjonen ved 91 
klasseromsbesøk etter oppfordring fra dem. Som del av oppfølgingsansvar for HV-benken er 92 
medlemmene blitt informert om datoer for parlamentsmøte 6 og Høstseminaret.  93 
Leder har hatt ansvaret for utforming av handlingsplan for den kommende perioden og har 94 
brukt forrige handlingsplan samt årsrapport i dette arbeidet. Det var flere arbeidsmøter i 95 
Arbeidsutvalget for innspillsrunder og diskusjoner rundt handlingsplanspunktene.  96 
Leder her holdt tale ved fadder-kick-off og velkomstseremonien på St.Hanshaugen, og har 97 
arbeidet med disse talene innimellom andre arbeidsoppgaver.  98 
Medieutspill om studentboligundersøkelsen (NSOs undersøkelse) er blitt tatt inn hos VG og 99 
Khrono.  100 
Leder har vært med Velferd- og Mangfoldsansvarlig i møte med Arbeidsutvalget til 101 
Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) for en forventningsavklaring og mål for godt 102 
samarbeid i den kommende perioden.  103 
Leder har deltatt på NSOs Avspark, med skolering, erfaringsutveksling og teambuilding med 104 
andre studentdemokratier tilknyttet NSO.  105 
Som resultat av at direktør for Universitetsbiblioteket går av etter skroting av 106 
samlokaliseringsprosjektet, har leder svart på forespørsel fra Norsk bibliotekforening, der 107 
leder stadfestet at Studentparlamentet er skuffet over at prosjektet ble skrotet, men at vi 108 
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velger å se framover på hvordan studentene kan få gevinstene fra samlokaliseringsprosjektet 109 
innfridd på andre måter.  110 
I skrivende stund arbeides det med presentasjon av «Årets underviser» som skal deles ut på 111 
ansatt-kick-off 1. september. Samt er prosessen i å kontakte de ulike partienes 112 
programkomiteer igangsatt.  113 
Sammen med Læringsmiljø- og Internansvarlig har leder vært i forberedende møte med 114 
arbeidsutvalgene i VT og Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP-UiO) for et 115 
påfølgende møte med programkomiteen til Oslo Arbeiderparti.  116 
  117 
Læringsmiljø- og Internansvarlig – Mats Ugland:  118 
  119 
Opplæring og planlegging  120 
I løpet av sommeren har mye tid gått til opplæring og innføring i systemer og rutiner.  121 
Visuell Kommunikasjon   122 
Gjennom sommeren har LIA jobbet mye med vår visuelle kommunikasjon og hvordan vi kan 123 
bli bedre på det. LIA har utarbeidet en profilmanual som klarere definerer vår grafiske profil 124 
og designet ett arkiv med ikoner som kan anvendes i både sosiale medier, powerpointer, 125 
plakater og annen profileringsmateriell. Dette skal sikre at vi fort kan produsere visuelt 126 
appellerende kommunikasjons-overflater.   127 
Sosiale Medier  128 
LIA har utarbeidet en SoMe-plan som skal sikre hyppige poster. Hyppighet i posting er 129 
gunstig for algoritmene til Instagram og gjør at mer av innholdet vårt blir vist til ikke-følgere. 130 
For å holde hyppigheten har LIA funnet effektive måter å bruke PowerPoint til å designe 131 
innlegg og håper på å videreformidle denne kunnskapen videre til SoMe-ansvarlige neste 132 
periode.  133 
Tiger-Tips  134 
Til studiestart har LIA med god hjelp fra VMA laget en kampanje på Instagram som heter 135 
Studentparlamentets Tiger-Tips, som går ut på å gi nye studenter nyttige tips som gjerne 136 
forelesere ikke inkluderer i sin innføring til OsloMet. Målet for kampanjen har vært å gjøre 137 
Instagramkontoen vår «verdt» å følge og for å kunne promotere ulike studentlivstjenester 138 
som kommer godt med at flere studenter kjenner til.  139 
Arbeidet med sosiale medier har vært vellykket og Instagramkontoen vår har nå 21% (26.08) 140 
økning i antall følgere siden påtropp. Innleggene når ut til rundt 500-600 kontoer.   141 
Innovasjonsforum  142 
24. august var LIA med på oppstartsmøte med innovasjonsformum som er en samling av 143 
ulike dekaner som jobber med innovasjon, viserektor for FoU (Forskning og utvikling) og 144 
andre som jobber med innovasjon i og rundt OsloMet. Forumet skal jobbe for at OsloMet blir 145 
flinkere på innovasjon og at mere av forskningen på OsloMet skal anvendes ut i verden. 146 
Møtet var mest innledende, men vi diskuterte litt hvilke temaer forumet skal jobbe med der 147 
LIA spilte inn bærekraft og studentmedvirkning som temaer forumet bør jobbe med.  148 
Klasseromsbesøk  149 
I likhet med resten av AU har LIA og invitert meg selv til flere klasseromsbesøk for å fortelle 150 
om parlamentet.  151 
Tillitsvalgte  152 
LIA har og jobbet med at ansatte får informasjon om valg av tillitsvalgte der jeg har laget en 153 
PowerPoint som leier ansatte gjennom valgprosessen.  154 
Tillitsvalgtkonferansen   155 
Arbeidet med å planlegge tillitsvalgtkonferansen er godt i gang og LIA, 156 
Organisasjonsrådgiver, studentlivskoordinator og SFR-ene har jobbet med planlegging av 157 
innhold som skal inspirere flere til å bli engasjerte.  158 
  159 
  160 
Velferds- og Mangfoldsansvarlig – Mikkel Frydenlund Sibe:  161 
Siden oppstart i juli, har det gått mye i møter, dokumentlesing og klasseromsbesøk for VMA. 162 
Etter oppstart har VMA hatt et møte med UIA om det politiske dokumentet om likestilling, 163 
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inkludering og mangfold. Videre har VMA begynt på en revidering av politisk dokument om 164 
likestilling, inkludering og mangfold og politisk dokument om velferd. VMA har videre hatt et 165 
møte med eiendom angående fyrhuset, unionkonseptet og bærekraft. Fyrhuset skal 166 
renoveres, slik at det blir et unionkonsept på lik linje med kantinene på UiO.   167 
  168 
VMA har hatt møte med Kif angående mangfold i høyere utdanning. Samtidig har VMA 169 
jobbet med hvordan man skal rekruttere studenter til å sitte i SFR, da SFR-LUI står tom. 170 
VMA har tatt bilder til studentparlamentets tigertips sammen med LIA. VMA har videre vært 171 
med leder på avspark til NSO, har sittet i jurymøte for årets forening og har hatt løpende 172 
møter om tillitsvalgkonferansen på LUI. VMA sto på stand sammen med leder under 173 
foreningsdagen.   174 
  175 
VMA har også jobbet med å oppdatere parlamentets nettsider, og har hatt møter med SiO 176 
om bærekraft og unionkonsept. VMA har også vært i møte med DGS, og vært en del i 177 
kontakt med viserektor for forskning og utdanning angående bærekraftsråd. VMA har også 178 
reist flere spørsmål ovenfor OsloMet, knyttet til mangfold og bærekraft, i henhold til 179 
studentparlamentets politikk. VMA har også hatt møte med nestleder i VT-AU angående 180 
foreningsdagen på OsloMet og et samarbeidsmøte med leder og samarbeidsansvarlig i VT-181 
AU  182 
  183 
  184 
Utdannings- og Internasjonaliseringsansvarlig – Isak Grov Diesen:  185 
Siden oppstart i juli har UIA vært i tre møter med Keeonius og Universitetsbiblioteket. 186 
Keeonius er et oppslagsverktøy for studenter i Word for alle som har lastet ned Word 187 
gjennom OsloMet hvor det vil kunne hjelpe deg med å finne teori som kan være relevant for 188 
oppgaver du skriver på OsloMet. Møtene med Keeonius var for å se på hvordan en kan få 189 
forbedre det og få reell studentmedvirkning når de søker DGS (den gode 190 
studentopplevelsen).  191 
UIA har vært en uke på ferie i løpet av juli.   192 
UIA har hatt innledende møte med INTERACT hvordan en kan samarbeide framover og hva 193 
vi kan hjelpe hverandre med. I dette møtet foreslo UIA at INTERACT gruppen kan se på 194 
hvordan de kan legge til rette for at studenter kan på BA- og Masteroppgaver kan skrive om 195 
problematikk rettet mot INTERACT og det de driver med blant annet.  196 
UIA fulgte med på følgende arrangementer fra Arendalsuka digitalt:  197 

• A world of opportunities? University partnership beyond the west   198 
• Hvordan digitalisere for bærekraftig omstilling?  199 

UIA har sammen LIA stått på stand under orienteringsmøte for internasjonale studenter hvor 200 
en delte ut merchandise og informert om hvem vi er.  201 
UIA har vært i samtale med PwC til internrevisjonen til OsloMet hvor en snakket om 202 
kvalitetssystemet, tilbakemeldingssløyfen mellom klassetillitsvalgte og emneansvarlig og 203 
mer.   204 
UIA har hatt flere møter med leder av SFR-SAM om blant annet mulige resolusjoner, hva en 205 
kan gjøre for å engasjere studenter på fakultet.   206 
UIA har svart på høringen strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige 207 
helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.   208 
  209 
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Til Studentparlamentet  210 
Fra Arbeidsutvalget  211 

Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng  212 

 213 

Årsrapport for studieåret 2021-2022 214 

Psak 31/22 215 

 216 

English summary:  217 
The student parliament has to approve the annual report for the past academic year. The 218 
report for the period 2021-2022 is attached.  219 
  220 
Bakgrunn:  221 
Hvert år skal Studentparlamentet få framlagt og godkjenne rapport for Studentparlamentets 222 
og Arbeidsutvalgets aktivitet det foregående året. Rapporten dekker aktiviteter som er 223 
gjennomført i perioden 2021-2022.  224 
Rapporten skal godkjennes på første ordinære møt ei Studentparlamentet i høstsemesteret, i 225 
henhold til vedtektene (§2.1).  226 
  227 
Forslag til vedtak:  228 

• Studentparlamentet godkjenner årsrapporten for 2021-2022.  229 
  230 
Vedlegg:   231 

• Årsrapport 2021-2022 i eget dokument 232 
  233 
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Til Studentparlamentet (SP)  234 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  235 

Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth Ringstad  236 

 237 

Møteplan for høstsemester 2022   238 

 239 

Psak 32/22 240 

 241 
English summary  242 
The Student Parliament (SP) has to adopt a meeting schedule, in accordance with SP’s 243 
statute. The executive committee recommends the suggested dates.   244 
The suggested dates are:  245 

• Tuesday September 13th 17.00 – 22.00  246 
• Tuesday October 25th 17.00 – 22.00  247 
• Tuesday November 22nd 17.00 – 22.00  248 

  249 
Bakgrunn:  250 
I henhold til SP OsloMets vedtekter, kapittel 2 §2.1, skal Studentparlamentet vedta en 251 
møteplan på det første ordinære møtet i semesteret.   252 
  253 
Vurdering:  254 
Arbeidsutvalget foreslår følgende datoer:  255 

• Tirsdag 13. september, 17.00 – 22.00  256 
• Tirsdag 25. oktober, 17.00 – 22.00  257 
• Tirsdag 22. november, 17.00 – 22.00  258 

  259 
Alle møtene er i Stensbergsgata 26, rom X158  260 
 261 
Forslag til vedtak:  262 

• Studentparlamentet vedtar møteplan for høstsemester 2022  263 
  264 
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Til Studentparlamentet (SP)  265 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  266 

Saksbehandler: Ingrid-Elisabeth Ringstad  267 

 268 

Sammensetning av Studentparlamentet OsloMet for 2023269 

    270 

Psak 33/22  271 

   272 
English summary:    273 
Every year we have to calculate how many members the Student Parliament should have for 274 
the next year. This is based on student number and each faculty has 2 members, plus one 275 
member for every started thousand student (calculated for fulltime students). You can see 276 
the number of members below.    277 
   278 
Bakgrunn:    279 
På bakgrunn av våre vedtekter skal sammensetningen av neste års SP legges frem på det 280 
første møtet i høstsemesteret, jf. §2.2, punktene 1-4:    281 
«§2.2 Sammensetning:    282 

1. Studentparlamentet består av to (2) representanter fra hvert 283 
fakultet pluss en (1)    284 

representant per påbegynte tusen (1000) heltidsekvivalenter for studenter ved 285 
hvert fakultet. Antall heltidsekvivalenter skal regnes ut fra gjennomsnittet av de to 286 
(2) semestrene foregående studieår. Tallene hentes fra Database for statistikk om 287 
høyere utdanning (DBH).    288 
2. Fakulteter som har flere studiesteder skal være representert fra to 289 
studiesteder.    290 
3. Sammensetning av neste Studentparlament skal legges frem på første 291 
Studentparlamentsmøte i høstsemesteret.    292 
4. Det skal være like mange vararepresentanter som det er representanter. 293 
Varaene skal være i prioritert rekkefølge uavhengig av studiested.»    294 

   295 
Det vil bli 28 faste representanter i Studentparlamentet neste kalenderår. Under ser dere 296 
fordelingen mellom fakultetene og tallene som ligger til grunn for beregningen.   297 
   298 

 Fakultet   
Faste 
representanter   

Vara 
representanter   

Fakultet for helsevitenskap (HV)    8   8   
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 
(LUI)    8   8   

Fakultet for samfunnsfag (SAM)    6   6   

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)    6   6   
   299 

Fakultet   
Heltidsekvivalenter 
høst 2021  

Heltidsekvivalenter 
vår 2022   Gjennomsnitt   

Antall 
representanter   

HV   5498,01   5063,59   5280,8   8   

LUI   5688,41   5272,2   5480,3  8   

SAM   3968,55   3557,94   3763,2  6   

TKD   3881,56   3416,86   3649,2  6   
  300 
  301 
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Til Studentparlamentet (SP)  302 
Fra Arbeidsutvalget  303 

Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng  304 
  305 

Handlingsplan 2022-2023 306 

Psak 34/22 307 

 308 
English Summary:  309 
  310 
Each fall the Student Parliament at OsloMet decides the goals for the Student Parliament 311 
and what the Executive Committee shall focus on for their period.  312 
This plan has to be set during the first ordinary Parliament meeting in the fall semester and 313 
revised during the first ordinary Parliament meeting in the spring semester.  314 
Based on the experience of earlier Executive Committees and the new Executive 315 
Committee’s ambitions, the following plan is suggested. The points in the plan are grouped, 316 
but not in any prioritized order.  317 
  318 
Bakgrunn:   319 
En handlingsplan er et arbeidsdokument som tar for seg Studentparlamentets prioriteringer 320 
for det neste studieåret. Studentparlamentet vedtar hvilke punkter Studentparlamentet og 321 
Arbeidsutvalget skal jobbe med det kommende året.  322 
  323 
I følge Studentparlamentets vedtekter (§2.1.5) skal handlingsplanen vedtas på det første 324 
ordinære parlamentsmøtet på høstsemesteret, samt revideres på første ordinære 325 
parlamentsmøte på vårsemesteret.  326 
  327 
Vurdering:  328 
Arbeidsutvalget har laget et forslag til handlingsplan. Handlingsplanen baserer seg på 329 
tidligere handlingsplaner, forrige Arbeidsutvalgs årsrapport og anbefalinger samt sittende 330 
Arbeidsutvalgs ambisjoner for det kommende studieåret.  331 
Punktene i handlingsplanen er gruppert i underoverskrifter, men er ikke prioriterte.  332 
  333 
Forslag til vedtak:  334 
  335 

• Studentparlamentet vedtar «Handlingsplan 2022-2023» med de endringer som 336 
måtte forekomme på møtet.  337 

• Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.  338 
  339 
Vedlegg:  340 

Forslag til handlingsplan 2022-2023  341 
  342 
  343 
  344 
  345 
  346 
  347 
  348 
  349 
  350 
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 351 

Vedlegg: Handlingsplan 2022-2023 352 

  353 
Studiekvalitet og praksis   354 

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:   355 
• kartlegge praksisreglementene ved OsloMet, med mål om å få praksisreglementene 356 

til å være synlige for alle studenter, at de inneholder de rettigheter og plikter 357 
studentene har, og for at praksisreglementene skal være målrettede og ikke 358 
tilfeldige.   359 

• arbeide for at studentene får tilbud om mer tverrfaglig undervisning og samarbeid i de 360 
studieretningene hvor det er naturlig.  361 

• arbeide for at det legges til rette for tverrfaglige møteplasser utenfor undervisning.   362 
• arbeide for at OsloMet får et bedre og bredere samarbeid med aktuelle aktører i Oslo 363 

og Viken, for å skaffe flere og bedre praksisplasser nærmest mulig der våre studenter 364 
studerer og bor.   365 

• vedta revidering av politisk dokument om forskning og utvikling   366 
 367 

Campus, servering og bærekraft   368 
Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:   369 

• arbeide for at arealkutt ikke går uforholdsmessig negativt ut over studentene. 370 
Gjenværende arealer skal i større grad enn før komme studentene bedre til nytte.   371 

• arbeide for at undervisningsrom og auditorier i større grad tilgjengeliggjøres for 372 
studenter, også utenfor ordinær undervisningstid. Det skal være mulig å booke dette i 373 
timeplanleggingssystemet (TP).   374 

• arbeide for at biblioteket i større grad dekker pensumbehovet. På pensumlistene skal 375 
det ikke stå pensum som det er umulig eller svært vanskelig for studenter å 376 
anskaffe.   377 

• arbeide for at «Deiglig» i «Fyrhuset» omprofileres til «Union», et konsept fra SiO, med 378 
åpningstider som bidrar til en mer aktiv og attraktiv campus.   379 

• arbeide for flere «Trust Shops» ved våre campuser.   380 
• arbeide for at resirkulering på campus blir mer bærekraftig. Trinn i dette er å vurdere 381 

plassering av og informasjon om resirkuleringspunkt, samt et generelt mål om å 382 
begrense bruken av engangsserviser i kantinene.  383 
  384 

Studentdemokrati og -frivillighet   385 
Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:   386 

• arbeide for at studentfrivillighetens aktiviteter blir mer synlige i Studenthuset.   387 
• synliggjøre Velferdstinget i Oslo og Akershus og NSO for OsloMets studentmasse, da 388 

spesielt blant tillitsvalgte.   389 
• arbeide aktivt med informasjon om og promotering av Studentparlamentets funksjon 390 

og virksomhet. Klasseromsbesøk, stands, kampanjer og konkurranser er sentrale i 391 
dette arbeidet, for å verve til studentdemokratiet.   392 

• utarbeide og vedta en grafisk manual, med ressurser og maler. Dette skal 393 
tilgjengeliggjøres for studentdemokratiet ved OsloMet.   394 

• følge opp arbeidet med et nytt registreringssystem for tillitsvalgte når ny 395 
tjenesteplattform anskaffes.   396 

  397 
  398 
Studentstøtte og velferd   399 

Studentparlamentet skal i perioden 2022-2023:   400 
• arbeide for at det ansettes flere studentlivskoordinatorer og flere studentombud.   401 
• arbeide for at OsloMet i større grad synliggjør funksjonen «Si ifra!».   402 
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• arbeide for at OsloMet driver med aktivt forebyggingsarbeid for å minske ensomhet 403 
blant studentene. Eksempler på tiltak kan være mer tilgjengelige psykiske 404 
helsetjenester, flere sosiale arrangementer og bedre rammer for studenter som vil 405 
iverksette egne sosiale initiativ.   406 

• Studentparlamentet skal arbeide for å påvirke programprosessen til alle partier som 407 
sitter i Oslo Bystyre og i Lillestrøm kommunestyre.  408 

• revidere politisk dokument om velferd.   409 
  410 
  411 
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Til: Studentparlamentet (SP)        Saksbehandler: Isak Diesen  412 
Fra: Arbeidsutvalget  413 
  414 

Resolusjon – Students at risk  415 

Psak 13/22 416 

  417 

English summary   418 
A resolution is a firm decision to do or not to do something. Resolutions are an important part 419 
of the student parliament’s politics. It’s a way to make our politics more concrete and make it 420 
visible for others outside of SP.    421 
 When resolutions are adopted by SP, they will be used by the executive committee both 422 
internally at OsloMet, and in the media. It’s important to remember that a resolution is a 423 
supplement to our politics.    424 
  425 
“Student At Risk” - Approved by the executive committee   426 
  427 
Bakgrunn  428 
En resolusjon er et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller 429 
forsamling. En resolusjon kan treffes på basis av konsensus eller etter votering. Resolusjon 430 
er en viktig del av SPs politikk. Det er en måte å konkretisere og synligjøre vår politikk.    431 
Resolusjoner som vedtas kommer til å bli brukt av Arbeidsutvalget både internt i OsloMet, 432 
men også eksternt til andre aktører. En resolusjon er et supplement til SP sine dokumenter.   433 
  434 
Resolusjonen «Students at risk» ligger som vedlegg til Psak 13/22   435 
  436 
Vurdering  437 
Etter et møte med SAIH ble det oppdaget at SPs politikk på StAR-prosjektet hadde behov for 438 
å bli oppdatert. Dagens resolusjon er skrevet av Nestleder i SAIH, og har blitt revidert av AU. 439 
StAR er noe Studentparlamentet har støttet siden 2016, og noe AU mener SP skal fortsette å 440 
støtte.    441 
  442 
AU sin innstilling:  443 
AU innstiller på å vedta resolusjonen “Student At Risk”  444 
  445 
Forslag til vedtak  446 

• SP vedtar resolusjonen “Student At Risk”   447 
  448 
Vedlegg  449 

• Vedlegg 1 – endringsforslag  450 
• Vedlegg 2 – Resolusjon om Student at risk   451 

  452 
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Vedlegg 1: Endringsforslag 453 

  454 

     

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  

  455 

  456 
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Vedlegg 2 – resolusjon Students at Risk 457 

 458 

Students At Risk    459 

Studenter er blant de viktigste aktørene i samfunnet. I kampen for endring og mer 460 
rettferdighet står studenter i frontlinjen. Samtidig jobber myndighetene i mange land 461 
for å undertrykke kritiske stemmer. Dette er et problem som har vokst seg stadig 462 
større de siste to årene, der restriksjoner mot pandemien tilslører tiltak for å stilne 463 
aktivister. Students at Risk (StAR) er en ordning for studenter som på grunn av sitt 464 

arbeid for studenters rettigheter, menneskerettigheter og demokrati blir nektet 465 
utdanningen sin og står i fare for å bli fengslet, torturert og/eller forfulgt, får mulighet 466 
til å komme til Norge og fullføre utdanningen sin her.     467 
    468 
Dette er et viktig program i kampen for demokrati, ytringsfrihet og 469 

menneskerettighetene ved å beskytte noen av de mest essensielle aktørene som 470 
jobber for og sikrer dette.    471 

Ordningen ble initiert av NSO og SAIH i 2012, og etablert som et program i 2015. 472 
Ordningen finansieres av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for 473 
Høyere Utdanning og Kompetanse (HK-dir). I dag tar Norge inn opptil 20 studenter i 474 
året ved universiteter over hele landet. Tyskland innførte i 2021 et lignende program 475 

inspirert av den norske versjonen, og Polen har også innført en lignende ordning for 476 
studenter fra Belarus. Norge, Tyskland og Polen presenterte i november 2021 en 477 

felles erklæring om å etablere en Europeisk Students At Risk-ordning. En rekke 478 
studentorganisasjoner i ulike europeiske land jobber nå aktivt for å innføre lignende 479 
programmer i sine egne land, samtidig som at European Students Union (ESU) 480 

jobber for å etabler en felles ordning på europeisk nivå.    481 
    482 

Ved å støtte resolusjonen viser Studentparlamentet solidaritet med sine 483 

medstudenter over hele verden, ved å si at studenter ikke skal kunne trues til 484 

stillhet.    485 
    486 
Studentparlamentet skal jobbe for at:   487 

• StAR skal bli en permanent ordning.   488 

• OsloMet skal ta en mer aktiv rolle i å beskytte studenters rettigheter og 489 

studentaktivister i deres arbeid, for eksempel ved å nominere studentaktivister 490 
til programmet Students At Risk og ta imot studenter som kommer til Norge 491 
gjennom Students At Risk.    492 

• OsloMet skal se på muligheten for å tilby studieplass ved flere 493 
studieprogram.    494 

• Antall plasser for studenter som kommer gjennom StAR økes fra 20 til minst 495 
40 i året.    496 

• OsloMet skal være en ambassadør for StAR og aktivt jobbe for at ordningen 497 
blir et europeisk program.   498 

   499 

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)  500 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  501 

  502 

Etiske retningslinjer 503 

Psak 30/22 504 

 505 

English summary  506 

The last executive committee was asked to make ethical guidelines for the Student 507 
Parliament. The parliament was not able to pass the bill because of low attendance, 508 
thus the document will be put forward in this meeting.  509 
We will use the document presented by the last executive committee as a basis. The 510 

current executive committee has also submitted some proposals for change of 511 
wording and procedures for notifying the “varslingsutvalg” in case of misconduct.   512 
 513 

Bakgrunn:  514 

Arbeidsutvalget fikk en bestilling fra Studentparlamentet om å utforme et etisk 515 
dokument under handlingsplanperioden 2021/2022. Det forrige arbeidsutvalget 516 

utarbeidet i sin periode et dokument for Etiske Retningslinjer, men grunnet mangel på 517 
vedtaksdyktighet ble saken utsatt. Saken skal derfor tas opp på dette møtet.   518 
I sakspapiret fra P5 skrev forrige arbeidsutvalg følgende:  519 

«Arbeidsutvalget har gjennom perioden lest etiske dokumenter fra andre 520 
studentorganisasjoner, og SP sine egne styringsdokumenter. Ut ifra dette har AU 521 

kommet frem til et etisk dokument som består av 7 hovedpunkter. Disse 522 
hovedpunktene vil bidra til en trygg organisasjon. I tillegg har AU laget retningslinjer 523 

for et varslingsutvalg, som skal ta imot og behandle innkommende saker, samt ulike 524 
konsekvenser ved brudd på de etiske retningslinjene.»  525 

Punktene i de etiske retningslinjene som er lagt frem er nokså vage. Det er for å sikre 526 
at vi når en bredde av uønskede hendelser, mer presist skal den som opplever noe 527 
ubehagelig ikke risikere å ikke bli fulgt opp fordi retningslinjene ikke kunne forutse at 528 
hendelsen kunne forekomme. Det gir derimot mye definisjonsmakt til 529 

varslingsutvalget. Dommen til varslingsutvalget vil derfor kunne farges av 530 
varslingsutvalgets subjektivitet og etiske overbevisning. Derfor er det viktig at 531 

parlamentet reflekterer rundt vaghetsnivået i punktene når de vedtas.  532 
Det nye arbeidsutvalget legger frem dokumentet skrevet av det forrige 533 
arbeidsutvalget som forslag til vedtak. Det nye arbeidsutvalget har og levert inn en 534 

rekke endringsforslag med ordlyd vi ser som mest hensiktsmessig i tillegg til en rutine 535 
for varsling.  536 

  537 
 538 
  539 
Forslag til vedtak:  540 

• SP OsloMet godkjenner Etiske retningslinjer med de endringene som 541 
forekommer under møtet  542 

• SP OsloMet gir arbeidsutvalget redaksjonell fullmakt 543 
  544 
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Vedlegg: Arbeidsutvalgets endringsforslag til Etiske 545 

retningslinjer 546 

  547 
 548 

Forslagsstiller Arbeidsutvalgets flertall 

Forslagsnummer    1 

Dokument    Etiske retningslinjer    Overskrift Rolleforståelse 

Sidetall    
 

Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       X      

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

Tillitsvalgte i heltidsverv har i oppgave å uttale seg på vegne av Studentparlamentet, og har 

således et ekstra ansvar for at uttalelser ute i media stemmer overens med 

Studentparlamentets vedtatte politikk. 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

For å unngå å definere bort situasjoner, gjøres setningen noe mer generell, slik at en alltid 

må ta individuelle vurderinger når en uttaler seg, samt kan varslingsutvalget gjøre 

individuelle vurderinger ut fra hvor skjødesløs eller skadelig en uttalelse i media har vært, ut 

fra intensjon og funksjon. 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Tillitsvalgte i heltidsverv har i oppgave å uttale seg på vegne av Studentparlamentet, og har 

således et ekstra ansvar når de uttalelser seg i media. 

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått    X   
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Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

Forslagsnummer    2 

Dokument    Etiske retningslinjer    Overskrift Varslingsutvalg 

Sidetall       Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss    X 
 

    

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

   

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

Studentparlamentet etterlyste varslingsrutiner under debatten på P5. 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Skriftlig varsel skjer via Nettskjema på Studentparlamentets hjemmesider. Muntlig varsel gis til den 

eller de i varslingsutvalget som varsler selv ønsker. Varsler vil motta bekreftelse på at saken er mottat, 

samt få beskjed når saken er ferdig behandlet. 

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått    X   

  549 

Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

Forslagsnummer    3    

Dokument    Etiske retningslinjer    Overskrift Rolleforståelse 

Sidetall    
 

Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss    X 
 

    

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

Spørsmål om klageadgang har blitt reist, men for de involvertes skyld ønskes det ikke å løfte klage til 

Studentparlamentet. Derfor ønsker man å styrke retten til den det varsles på ved å sørge for flertall for 

sanksjoner, og enstemmig for de alvorligste sanksjonene. Med disse retningslinjene gis 

varslingsutvalget tillit til å behandle saken godt. 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Muntlig og skriftlig advarsel kan gis ved to av tre stemmer i varslingsutvalget. Utestengelse og råd om 

å fratre sitt verv kan kun gjøres ved tre av tre stemmer i varslingsutvalget 

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått    X   
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 550 

 551 
Forslagsstiller Arbeidsutvalget 

Forslagsnummer    4 

Dokument    Etiske retningslinjer    Overskrift Alkohol 

Sidetall    
 

Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       X      

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

Alkohol  

Alle som deltar på Studentparlamentets arrangementer, skal ha et ansvarlig forhold til 

alkohol. Studentparlamentet har nulltoleranse for alkoholpress 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

Utvide til å gjelde rusmidler generelt, samt spesifisere at det er på arrangementene til 

Studentparlamentet. Vi har ikke og skal heller ikke ha anledning til å sanksjonere fyllekulene 

på privaten. 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Rusmidler  

Ved alle arrangementer til Studentparlamentet har alle et ansvar for sitt eget inntak av 

alkohol og sin oppførsel. Aktivt alkoholpress aksepteres ikke. Det er nulltoleranse for alle 

ulovlige rusmidler ved Studentparlamentet sine arrangementer. 

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått    X   

 552 
  553 
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 554 

Forslagsstiller Arbeidsutvalgets mindretall 

Forslagsnummer    Dissens 1 

Dokument    Etiske retningslinjer    Overskrift Rolleforståelse 

Sidetall    
 

Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       X      

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

således et ekstra ansvar for at uttalelser ute i media stemmer overens med 

Studentparlamentets vedtatte politikk 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

åpner for å uttale seg i media som enkeltperson som ikke går på politikk. eks klage over 

vannlekkasje i bolig, vitne til hendelse osv. Samtidig sikrer det mot uttalelser som knytter 

tydelige bånd mellom person og parti. 

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

således et ekstra ansvar for at uttalelser ute i media ikke strider med vår politikk, og at en i 

medieuttalelser ikke fremstår som å være partipolitisk avhengig. 

    VEDTATT    IKKE VEDTATT    

Foreslått    
 

  

 555 
 556 


