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Innkalling til:   1 

Parlamentsmøte 8 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 6 

ved OsloMet, International Students Union at OsloMet (ISU), Studentparlamentet ved UiO, Universitas, 7 
Khrono, Radio Nova, Studentråd ved OsloMet, Studentenes Fakultetsråd ved OsloMet, kontrollkomiteen og 8 
Studentrepresentanter i Universitetsstyret    9 

Tidsplan og saksliste for møtet:   10 

Tidsplanen er veiledende. 11 
  12 

Tid:  Saksnr:  Saksnavn:  Type sak:  

17:00-17:30 

Psak 00/22 a, 

b, c, d, e  Konstituering og orientering  Konstituering  

17:30-17:45 Psak 38/22 Valg av Kontrollkomité (saksfremlegg) Orientering 

17:45-18:00 Psak 39/22 

Valg av representanter til Velferdstinget 

i Oslo og Akershus (saksfremlegg) Orientering 

18:00-18:15 Psak 40/22 Budsjett 2023 Vedtak 

18:15-18:45 Psak 41/22 Revidering av Prinsipprogram Vedtak 

18:45-19:15   

Spisepause  

(husk å melde deg på for å få mat)  

19:15-19:45 Psak 41/22 Revidering av Prinsipprogram (forts.)  

19:45-20:00 Psak 42/22 

Profilmanual 

Presentasjon av manualen og framlegg 

av forslag til vedtektsendring. Vedtak 

20:00-20:15 Psak 43/22 Vedtektsendring Orientering 

20:15-20:30 Psak 38/22 Valg av Kontrollkomité (Valg) Valg 

20:30-21:00 Psak 39/22 

Valg av representanter til Velferdstinget 

i Oslo og Akershus (Valg) Valg 

21:00→    Eventuelt, møtekritikk og rydding   

 13 
   14 
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Til: Studentparlamentet (SP)    Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng 15 
Fra: Arbeidsutvalget 16 

 17 

Konstituering   18 

PSak 00/22 a, b, c, d og e   19 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps    20 
 21 
Forslag til vedtak:   22 

• Anna Rebekka Løvmo og Marie Knutsen Bruntveit velges til 23 

ordstyrere    24 
• Henny Kjelland og Kristine Kuipers velges til referent   25 
• Kontrollkomiteen (KK) velges til tellekorps   26 

 27 
b) Godkjenning av innkalling og saksliste   28 

 29 
Forslag til vedtak:   30 

• Innkalling og saksliste godkjennes.   31 
 32 

c) Godkjenning av protokoll fra siste møte   33 
 34 

Forslag til vedtak:   35 
• Protokoll fra sist møte godkjennes med de endringer som fremkommer i 36 
møtet   37 

d) Orienteringssaker fra: 38 

• Arbeidsutvalget (AU) 39 

• Kontrollkomiteen (KK) 40 

• Universitetsstyret, studentrepresentanter 41 

• Læringsmiljøutvalget (LMU) 42 

• Rektoratet 43 

• Velferdstinget (VT) 44 

• Studentparlamentet sine egne komiteer 45 

• Studentenes fakultetsråd og studentråd 46 
 47 

Forslag til vedtak:   48 
• Sakene tas til orientering.   49 

e) Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger   50 
 51 
Ettergodkjenning 1:  52 

Høringssvar studieavgift 53 
Det har blitt sendt inn et høringssvar på lovforslaget om studieavgift for studenter 54 

utenfor EU/EØS og Sveits. Høringssvaret har ikke blitt løftet for behandling i 55 
Studentparlamentet da intern høringsfrist ved OsloMet var 15.11.2022. Høringssvaret 56 

vil også sendes til Kunnskapsdepartementet. Høringssvaret ligger vedlagt til slutt i 57 
dokumentet. 58 
Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen. 59 
 60 
Ettergodkjenning 2:  61 
Oppnevning av representant og vararepresentant til innstillingsutvalget for prorektor 62 
for utdanning. 63 
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Arbeidsutvalget har oppnevnt Mats Ugland som studentrepresentant i 64 

innstillingsutvalget. Karl Magnus NCD Nyeng er oppnevnt som vararepresentant. 65 

Oppnevningen var i forkant ikke løftet for Studentparlamentet grunnet kort frist for 66 
oppnevning samt fordi det innebærer en del arbeidstimer.  67 
Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen. 68 
 69 
Ettergodkjenning 3: 70 

Supplering til Kulturutvalget 71 
Arbeidsutvalget har supplert in Lars Sokrates Anvil som representant til 72 
kulturutvalget. Inntil suppleringen var det ingen studentrepresentanter i uvalget. 73 
Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen. 74 
 75 

Forslag til vedtak:   76 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 77 
godkjennes.   78 

  79 
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Til: Studentparlamentet (SP)          80 
Fra: Arbeidsutvalget 81 

 82 

Orienteringer fra arbeidsutvalget  83 

 84 

Felles:  85 
Valg: Siden forrige Studentparlamentsmøte har hovedfokus vært på valg til 86 

Studentparlamentet 2023. Perioden for å stille til valg varte fra 3.-30. oktober og valg 87 
varte fra 7.-13. november. Uken mellom still og stem ble brukt til å ferdigstille 88 
valgprosessen. Dette arbeidet har Arbeidsutvalget hatt ansvar for alene, men fått 89 
bistand fra tidligere Organisasjonsrådgiver i spørsmål knyttet til valgsystemet. 90 
Erfaringen med valgsystemet er at det fungerer svært dårlig. Komplisert innlogging i 91 
tillegg til tofaktorautentisering kan ha ført til at flere har droppet å stemme. Det var 92 
også utfordringer med manntallslistene og valgsystemet var ikke tilpasset 93 
mobiltelefoner. UiO (som eier systemet) opplyser at nytt system skal komme til neste 94 
år. Det kan være aktuelt for Studentparlamentet å finne andre måter for avstemming 95 
ved senere Studentparlamentsvalg.Under valguka har arbeidsutvalget stått på 8 96 
stands fordelt på Kjeller, P32, P35, P48 og P52. Alle som stilte til valg var invitert il å 97 
bli med på stand.  98 

Demonstrasjoner: Arbeidsutvalget deltok, sammen med flere OsloMet-studenter og 99 
parlamentsmedlemmer på demonstrasjon mot studieavgift for internasjonale 100 
studenter i Pilestredet med påfølgende demonstrasjon mot et studentfientlig 101 
statsbudsjett foran Stortinget. 102 

Møte med ledelsen: Arbeidsutvalget har hatt ett møte med ledelsen siden forrige 103 
Studentparlamentsmøte. Her ble rektor orientert om valgperioden og arbeidsutvalgets 104 
arbeidssituasjon samt presentasjon fra Studentenes Fakultetsråd Helsevitenskap om 105 
hvordan ansatte kan bidra til økt deltakelse i studentdemokratiet. Rektor ønsket 106 
sistnevnte sak opp som diskusjonssak i rektors ledermøte. 107 

Arbeidssituasjon: Arbeidsutvalget har vært helt uten rådgivere i lengre tid, og har grunnet 108 
dette vært svært presset med kapasitet. Planlagt vikar for økonomirådgiver er på 109 
plass fra og med uke 46. Vikar for organisasjonsrådgiver er også på plass, men på 110 
ubestemt tid og i ubestemt prosent. 111 

Ny arbeidsfordeling: Velferd- og Mangfoldsansvarlig har av personlige årsaker valgt å trekke 112 
seg fra sitt verv, med virkning fra 8. november. Dette fører til en ny arbeidsfordeling i 113 
Arbeidsutvalget og kan føre til strengere prioriteringer i en tid som allerede har vært 114 
travel grunnet manglende rådgivere. Læringsmiljø- og Internansvarlig tar over som 115 
leders stedfortreder og har nå ansvar for velferdspolitikk og kontakt med SiO. 116 
Utdannings- og Internasjonaliseringsansvarlig tar over som delegasjonsleder til 117 
Velferdstinget og har nå ansvar for bærekraftsspørsmål. Leder tar over oppfølging av 118 
Mangfoldsutvalget og har ansvar for nettsiden. 119 

 120 
Leder:  121 
NSOs Høstkonferanse: Leder har sammen med Læringsmiljø- og Internansvarlig vært på 122 

NSOs Høstkonferanse i Trondheim. Konferansen vidde mye tid til erfaringsutveksling, 123 
stadsbudsjettsnakk og utfordret oss til å tenke nytt rundt studiestøtten. 124 

RLM: I rektors ledermøte har studentenes behov for gode og tilstrekkelig antall 125 
studentarbeidsplasser blitt løftet fram for ledelsen, da især med tanke på utvikling av 126 
nye campus Lillestrøm. Behov for synlige strømsparetiltak (lys) har blitt løftet som 127 
nødvendig før strømsparingstiltak som temperatursenking og kortere driftstid av 128 
ventilasjonsanlegg. Ved en mulighet for en framtidig europeisk universitetsallianse 129 
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har leder løftet behovet for samarbeid med universiteter som støtter opp om sine 130 
studentdemokratier. 131 

 132 
LIA: Siden P7 har LIA vært med på ett møte i læringsmiljøutvalget der det ble diskutert 133 
fremtiden av bibliotekprosjektet og kommunikasjon mellom ansatte og studenter. Sistnevnte 134 
sak har og blitt tatt videre til direktør for organisasjon og infrastruktur. LIA har og deltatt på 135 
NSOs høstkonferanse i lag med leder. Det har og blitt brukt mye tid på utforming av grafisk 136 
materiell i forkant og under stemmeperioden samt stand-virksomhet. LIA har og deltatt på ett 137 
møte med prorektor for utdanning i lag med ulike engasjerte studenter på kjeller for å snakke 138 
om hvordan en kan bygge studentmiljøet der. LIA har og holdt ett kveldskurs om 139 
tillitsvalgtrollen for de som ikke kunne delta på tillitsvalgtkonferansen. Dette kurset ble holdt 140 
på engelsk. LIA har og fulgt opp en sak fra SFR-HV om hvordan opplære ansatte til å bruke 141 
tillitsvalgte på en god måte. LIA har etter innvilgelse av midler til Studntfrivillighetsgalla jobbet 142 
for å rekruttere en komite som kan være med å lage gallaen samt fulgt opp samarbeidet med 143 
Den Gode Studentopplevelsen som midlene kommer fra. 144 
 145 
UIA: Siden P7 har UIA hatt møte med studentrepresentanten i SVA om blant annet SVA mer 146 
inn i undervisning. Vært på WHY Oslo; hvor Oslo Kommune inviterte internasjonale 147 
studenter for å høre deres perspektiver på hvordan det er å være student i Oslo på godt og 148 
vondt. Her var det folk fra ledelse på UiO, AHO, OsloMet og BI samt byrådsleder Raymond 149 
Johansen. Laget Facebook-gruppe for de ulike kandidatene til SP-valget hvor alle er blitt 150 
invitert inn, men ikke alle har svart på enda. Vært i møte med prodekan for utdanning på 151 
SAM om videre arbeid med resolusjonen OsloMet som barnerettighetsuniversitet. Jobbet 152 
med høringssvar om studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits. Har også startet 153 
arbeidet med å planlegge vinterseminaret.  154 
  155 



7 
 

Til Studentparlamentet (SP)      156 

Fra Arbeidsutvalget (AU)         Saksbehandler: Isak Grov Diesen 157 

  158 

Valg av medlemmer til kontrollkomiteen 159 

Psak 38/22   160 

  161 

English summary 162 
According to the Student Parliaments articles of association §5.2.2 the Control 163 
Committee should consist of three members that gets elected for a year. One 164 
member gets elected at the election meeting in the spring, while the two others get 165 

elected at the last meeting of the fall semester. The Control Committee constitutes its 166 
own leader. At P7 it will be elected two new members with their working time in a 167 
year from 01.01.2022. The members of CC cannot also sit in the Student Parliament, 168 

Executive Committee, or the Election Committee.   169 
The CCs tasks are to control that SP- OsloMet and their organs operate according to 170 
Norwegian law, SPs articles of association, laws, and decisions. Therefore, should 171 
the members of CC consist of people with experience from student political work, and 172 

also an interest and/or understanding for juridical language and interpretation of this. 173 

The CCs members have meeting obligation to SP-OsloMets meetings. The work will 174 
consist practical to watch over EC meeting activities through meeting papers and the 175 
reports from these meetings, also the meet up at parliament meetings. The sitting 176 

CC, the consultants of SP- OsloMet and EC will compliment with course and 177 
introduction to the commission. It should be strived for gender balance in the CC. 178 
According to the Student Parliaments law of election § 1.3.1 it is not required that 179 

only semester registered students and fulltime representatives that is selectable for 180 
the election and appointed made by the Student Parliament, but all students can run 181 

for election in the Student Parliaments own committees.     182 

  183 

Assessment:   184 
The Election Committee presents their opinion at the meeting. Each candidate gets 185 

up to 3 minutes to present themselves.    186 
 187 
Bakgrunn: 188 

I henhold til Studentparlamentets vedtekter §5.2.2 skal kontrollkomiteen «bestå av tre 189 
medlemmer som velges for ett år. Ett av medlemmene velges på valgmøtet på våren, 190 

mens to velges på det siste møtet i høstsemesteret. Komiteen konstituerer egen 191 
leder.» På P7 skal det velges to nye medlemmer, med virkeperiode i ett år fra 1. 192 
januar 2022. Medlemmer av KK kan ikke samtidig sitte i Studentparlamentet, AU, 193 

eller valgkomiteen.   194 
KKs oppgaver er å kontrollere at SP-OsloMet og dets organer opererer i henhold til 195 

norsk lov, Studentparlamentets vedtekter, reglement og vedtak. KKs medlemmer bør 196 

derfor bestå av personer med erfaring fra studentpolitisk arbeid, samt interesse 197 

og/eller forståelse for juridisk språk og fortolkning av dette. Medlemmer av KK har 198 
møteplikt på SP-OsloMet sine møter. Arbeidet vil rent praktisk bestå av å følge med 199 
på AUs møtevirksomhet gjennom sakspapirer og referatene fra disse møtene, samt 200 
møte på parlamentsmøtene. Sittende KK, SP-OsloMet sine konsulenter og AU vil 201 
sørge for kursing og innføring i vervet. Det bør etterstrebes kjønnsbalanse i KK. I 202 
henhold til Studentparlamentets valgreglement § 1.3.1 stilles det ikke krav til at bare 203 
semesterregistrerte studenter og heltidstillitsvalgte som er valgbare til valg og 204 
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oppnevning gjort av Studentparlamentet, men at alle kan stille til valg i 205 

Studentparlamentets egne komiteer.    206 

  207 
Vurdering:   208 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på møtet. Hver kandidat får inntil 3 minutter 209 
til å presentere seg selv.   210 

 211 

Forslag til vedtak:   212 
- SP velger to kandidater til kontrollkomiteen for kalenderåret 2023  213 
  214 
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Til Studentparlamentet  215 
 216 
Fra Arbeidsutvalget     Saksbehandler: Isak Grov Diesen 217 
 218 

Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus 219 

Psak 39/22  220 

 221 
English Summary:  222 

The student parliament chooses 10 representatives 223 
for OsloMet to Velferdstinget (Welfare Council). We also choose up to 30 prioritized 224 
deputy representatives.    225 
Bakgrunn:  226 
Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i 227 

velferdsspørsmål for de over 67 000 studentene som er tilknyttet 228 

Studentsamskipnaden SiO. Studentene ved OsloMet inngår i gruppen 229 

tilknyttet SiO og har derfor representasjon i VT. Det overordnede og styrende målet 230 
for VTs politikk er prinsippet om lik rett til utdanning.        231 
I VT samles representanter fra institusjonene under SiO for å diskutere og vedta 232 
politikk om studenthelse, studentboliger, studentvelferd og studentkultur. VT er også 233 

valgforsamling for en rekke verv i SiO. Gjennom verv i VT får man både bredere 234 
nettverk i student-Oslo og mulighet til å påvirke velferdstilbudene fra SiO.       235 
     236 

Antall representanter i VT bestemmes med Sainte-Laguës metode. OsloMet har med 237 
det 10 faste representanter og 3 vara per ene faste, altså opptil 30 varaer. Alle 238 

semesterregistrerte studenter ved OsloMet kan stille til valg for OsloMet sin fraksjon i 239 
VT. Studentparlamentet OsloMet skal gjennomføre valg av kandidater. Les mer om 240 
representasjon i VT på http://www.studentvelferd.no/om/       241 

  242 

VT holder ett valgmøte og minst to ordinære møter per semester. Ved starten av 243 
hvert semester vedtas en møteplan for å skape forutsigbarhet for representantene. 244 
Vanlig praksis er at møtene legges til mandager i tidsrommet 17:00-21:00. Faste 245 

representanter har møteplikt i VT, på samme måte som faste representanter i 246 
Studentparlamentet har.        247 

I tillegg arrangeres det egne formøter der en fra AU går igjennom sakslisten med 248 
representantene slik at man får hjelp til å sette seg inn i sakene i forkant av VT-249 
møter. Disse møtene blir holdt i forkant av selve møtet i VT og vararepresentanter 250 

oppfordres til å delta slik at de er forberedt dersom de blir innkalt.       251 
       252 

Forslag til vedtak:       253 
• SP velger 10 faste representanter til VT       254 
• SP velger opptil 30 vararepresentanter til VT        255 

• AU får fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.   256 
  257 

http://www.studentvelferd.no/om/
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Til Studentparlamentet 258 
Fra Arbeidsutvalget   Saksbehandlere: Kristin E. Zalik og Jannicke Døvre 259 

Budsjett 2023 260 

Psak 40/22 261 

 262 
English summary:    263 
The budget for 2023 have a frame of 2,587 millions. We have increased the budget 264 
with 2,5% to meet the increase in expenses. Right above 1,8 millions will be used on 265 

salary related cost. The rest of the funds will be used on running the Student 266 
Parliament.   267 
 268 
The Student Parliament have a stabile use of money, but we see the activity went 269 
down during the pandemic. We are budgeting on getting back to a level of activity 270 
similar to before the pandemic. We have increased the post “language check and 271 

translation” relatively much from 11 000 NOK to 25 000 NOK. This to be able to assist 272 
better with dual language. Note that it will still not be enough to have a translator on 273 
all meetings.   274 

  275 
The rest of the increase are calculate based on increasing cost and will not make 276 
room for more activity, just compensate for new prices.   277 
 278 
Suggested decision:  279 

• The Parliament vote for the suggested budget for 2023.  280 
 281 
Bakgrunn:   282 
I følge vedtektene skal Studentparlamentets (SP) budsjett behandles på siste møte før jul.   283 
  284 
Vurdering:   285 

Vi forutsetter en ramme på 2,578 millioner for 2023, rammen blir økt med 2,5% fra 286 

2022.  Rett over 1,8 millioner går til lønn for 4 100% stillinger i Arbeidsutvalget. 287 
Resterende går til drift av studentdemokratiet.     288 
SP har stabil økonomi og drift. Under Covid 19 hadde vi et lavere forbruk grunnet 289 

mindre aktivitet, vi budsjetterer med et aktivitetsnivå som er likt slik det var før 290 
pandemien.    291 

   292 
Noen poster har fått en liten oppjustering og det henger sammen med generell 293 

prisvekst. Det har vært en reell prisvekst på flere av postene.   294 
  295 
Vi har økt posten for språkvask og oversetting relativt mye. Dette vil allikevel ikke 296 
være tilstrekkelig for oversetting på alle møter, men vil kunne bidra til å forenkle 297 
inkludering av internasjonale studenter.   298 
  299 
Spesielt om prisjustering  300 

Det siste året har en rekke varer og tjenester økt i pris, dette gjenspeiles i budsjettet. 301 
Økningen vil altså ikke gi mye mer handlingsrom, kun dekke opp for prisjustering.   302 

    303 
Forslag til vedtak:   304 

• Parlamentet vedtar forslag til Budsjett 2023.  305 
  306 

Vedlegg: Budsjettforslag 2023 307 
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Budsjettforslag 2023 308 

 Beskrivelse    2022 2023 

3900 
Bevilgning fra KD, 
rammetildeling   -kr 2 515 000,00 -kr 2 578 000,00 

  Driftsinntekter       -kr 2 515 000,00 -kr 2 578 000,00 

5105 Vikarer     kr 1 352 715,00 kr 1 290 608,00 

5181 Påløpte feriepenger midlertidig ansatte  kr 162 326,00 kr 154 873,00 

5401 
Arbeidsgiveravgift av innberettet lønn, 
honorarer og gruppeliv kr 191 425,00 kr 182 668,00 

5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger  kr 22 888,00 kr 21 837,00 

5412 Arbeidsgiveravgift av påløpt pensjonsinnskudd kr 21 348,00 kr 20 552,00 

5421 Arbeidsgivers Pensjonsinnskudd SPK  kr 151 401,00 kr 145 758,00 

5921 Gruppelivsforsikring    kr 4 908,00 kr 4 908,00 

5990 Andre personalkostnader   kr 0,00 kr 5 000,00 

5 Kostnader arbeidskraft     kr 1 907 011,00 kr 1 826 204,00 

6729 Språkvask og oversettelsetjenester  kr 11 000,00 kr 25 000,00 

6795 Kjøp av transporttjenester   kr 20 000,00 kr 25 000,00 

6801 kontorrekvisita    kr 10 000,00 kr 15 000,00 

6821 Trykningsutgifter    kr 40 000,00 kr 50 000,00 

6862 Møtekostnader    kr 105 000,00 kr 130 000,00 

6870 Deltageravgift kurs og konferanser  kr 10 000,00 kr 20 000,00 

6871 
Arr av seminar, konf, 
o.l.(ansatte)   kr 30 000,00 kr 40 000,00 

6880 Arr av seminar, konf, o.l.(eksterne)  kr 180 000,00 kr 220 000,00 

  Andre driftkostnader       kr 406 000,00 kr 525 000,00 

7131 Tjenestereiser ansatte ikke oppgpl.  kr 10 000,00 kr 15 000,00 

7151 Diettkostnad oppgavepliktig   kr 10 000,00 kr 10 000,00 

7194 Reisekostnader fakturert høgskolen  kr 35 000,00 kr 45 000,00 

7320 Profilannonsering    kr 40 000,00 kr 50 000,00 

7322 Profileringsartikler    kr 100 000,00 kr 100 000,00 

7411 Gave til eksterne    kr 6 500,00 kr 6 500,00 

7799 annen     kr 489,00 kr 296,00 

  Andre kostnader       kr 201 989,00 kr 226 796,00 

  Sum kostnader       kr 2 515 000,00 kr 2 578 000,00 

  309 



12 
 

Til Studentparlamentet  310 
Fra Arbeidsutvalget      Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng 311 
  312 

Revidering av Prinsipprogram 313 

Psak 41/22  314 

 315 

English summary:  316 
According to the articles of association the Student Parliament should revise their 317 
program of principles yearly. The program was last revised fall 2021. The program of 318 
principles are the highest ranking political document of the Student Parliament and 319 

therefore a guideline for the other political documents and everything of the Student 320 
Parliaments political agenda.   321 
We see it as important that the basic principles get an update now and then, so they 322 

mirror the Student Parliaments values. The program of principles should have a 323 
certain continuity and therefore it is not smart to do big changes regularly. The last 324 
time some big changes happened was in 2016. The Executive Committee doesn’t 325 
want to set the guidelines for what to change and reminding that the program is for 326 

the overall principles and not concrete politics or measures.    327 
 328 
Bakgrunn:  329 

I henhold til Studentparlamentets vedtekter skal Studentparlamentet revidere 330 
prinsipprogrammet årlig. Prinsipprogrammet ble sist revidert under Parlamentsmøte 331 

6, med en rettelse under Parlamentsmøte 7 høsten 2021.      332 
Prinsipprogrammet er Studentparlamentets øverste politiske dokument og er dermed 333 
en rettesnor for de andre politiske dokumentene og alt av Studentparlamentets 334 

politiske virke.   335 
 336 
Vurdering:    337 

Det er viktig at Studentparlamentets grunnleggende prinsipper oppdateres med jevne 338 
mellomrom, slik at de til enhver tid gjenspeiler Studentparlamentets verdier. 339 

Prinsipprogrammet bør gi en viss kontinuitet i organisasjonen, det er av den grunn 340 
lurt å ikke gjøre store endringer ofte. Sist gang Prinsipprogrammet gjennomgikk 341 

større endringer var i 2016. Arbeidsutvalget ønsker ikke å legge noen føringer for hva 342 
som skal endres, men minner om at Prinsipprogrammet skal ta for seg overordnede 343 
prinsipper og ikke konkret politikk eller tiltak.  344 

    345 

Forslag til vedtak:    346 
• SP reviderer og vedtar Prinsipprogrammet med de endringer som 347 
framkommer på møtet.     348 

• AU får mulighet til å gjøre redaksjonelle endringer.  349 
  350 
Vedlegg: Gjeldende prinsipprogram  351 

  352 
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Politisk prinsipprogram for Studentparlamentet ved 353 

OsloMet 354 

Vedtatt: 23.11.2021 355 

1. Institusjon og samfunn 356 

1.1 OsloMet - storbyuniversitetet (OsloMet)  357 

SP-OsloMet mener at: 358 
a) OsloMet skal ha to fullverdige campus, et i Oslo og et på Romerike. 359 

b) OsloMet skal ha robuste fagmiljøer. 360 

c) OsloMet skal markere seg som en profesjonsutdanningsinstitusjon med en 361 

tydelig faglig profil og høy kvalitet både nasjonalt og internasjonalt. 362 

d) OsloMet skal være en utdanningsinstitusjon som fokuserer på tverrfaglighet og 363 

tverrprofesjonalitet. 364 

e) OsloMet skal være en internasjonal utdanningsinstitusjon der internasjonale 365 

studenter kan delta faglig og sosialt på alle arenaer. 366 

f) OsloMet skal ha gode systemer for å sikre kvalitet i institusjonens aktivitet som 367 

ivaretar studentenes innflytelse. 368 

g) OsloMet skal stille høye etiske krav til sine samarbeidspartnere. 369 

h) OsloMet skal utdanne reflekterte, kunnskapssøkende og kompetente 370 

yrkesutøvere som bidrar til samfunnsutvikling, innovasjon, verdiskaping og 371 

videreutvikling av profesjonene og er konkurransedyktige på høyt 372 

internasjonalt nivå. 373 

i) OsloMet skal ha et uavhengig studentombud med juridisk kompetanse. 374 

j) OsloMet skal være en aktiv bidragsyter inn i klimapolitikken og en 375 

foregangsinstitusjon på klimatiltak. 376 

k) OsloMet skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og være en nøytral arena for 377 

samfunnsdebatt. 378 

l) OsloMet skal støtte opp om og styrke fakultet og sentre. 379 

m) Bokforlag med fysisk tilknytning til campus bør ikke drives for profitt. 380 

n) OsloMet skal være en drivkraft i oppnåelsen av FNs bærekraftsmål 381 

o) OsloMet skal tenke bærekraft i alt sitt arbeid. 382 

p) OsloMet skal ha gode rutiner og systemer for varsling av uønskede seksuelle 383 
hendelser og trakassering. 384 

q) OsloMet skal legge til rette for aktiv studentmedvirkning. 385 

r) OsloMet skal opprettholde 20% studentrepresentasjon i alle råd og utvalg med 386 

beslutningsmyndighet. 387 

s) Studenter skal ha mulighet til å fysisk kunne møte sine undervisere og 388 

emneansvarlige i deres kontorlokale. 389 

t) Bruken av studentassistenter/mentorer bør utforskes videre og styrkes på 390 

OsloMet. 391 

1.2 Studentdemokrati 392 

SP-OsloMet mener at: 393 
a) Studentdemokratiet skal være studentenes primære talerør inn til institusjonen 394 

OsloMet. 395 
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b)  Det ved skal være enkelt for alle studenter å delta i studentdemokratiet. 396 

Studentdemokratiets struktur skal være synlig for alle studenter ved OsloMet. 397 

c) SP-OsloMet skal være arena for utvikling av studentenes felles politikk på 398 

OsloMet. 399 

d) SP-OsloMet skal være delaktig i utformingen av regional og nasjonal politikk 400 

der dette er hensiktsmessig. 401 

e) Norsk Studentorganisasjon (NSO) skal være en tydelig nasjonal 402 

samfunnsaktør som fremmer studentenes saker overfor sentrale myndigheter. 403 

f) NSO skal sikre bred deltagelse fra medlemslagene og sørge for at deres 404 

interesser blir ivaretatt. 405 

g) Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) skal være en tydelig regional 406 

samfunnsaktør som fremmer studentenes saker overfor regionale myndigheter 407 

og Studentsamskipnaden SiO (SiO). 408 

h) VT skal jobbe for sine medlemslag og sikre at deres interesser blir ivaretatt. 409 

i) Studentparlamentet skal støtte politikk og tiltak som fremmer internasjonal 410 

studentsolidaritet. 411 

2. Utdanning 412 

SP-OsloMet mener at: 413 
a) Alle skal ha lik rett til utdanning. 414 

b) All offentlig utdannelse skal være gratis, både for nasjonale og internasjonale 415 

studenter. 416 

c) Utdannelsen på OsloMet skal være universelt utformet. 417 

d) Utveksling eller obligatorisk utdanningsaktivitet skal ikke påføre studenten 418 

store merkostnader. 419 

e) Det skal ligge tunge faglige begrunnelser til grunn for å nekte noen å ta 420 

utdannelse. 421 

f) Alle gradsstudenter skal ha mulighet til å ta utveksling. 422 

g) Karakterbaserte opptak til studier bør suppleres med særskilte opptaksformer. 423 

2.1 Undervisning 424 

SP-OsloMet mener at: 425 
a) Undervisningsmetoder skal være fremtidsrettede, forskningsbaserte, 426 

relevante, varierte og tydeliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis. 427 

b) Pedagogisk kompetanse skal vektlegges i samme grad som fagkompetanse, 428 

pedagogiske meritteringer bør være en legitim karrierevei for UF-ansatte.  429 

c) OsloMet må stille tydelige krav til digital kompetanse blant faglig ansatte. 430 

d) Studentene skal involveres i undervisningen som aktive ressurser. 431 

e) Obligatorisk undervisning skal være faglig begrunnet. 432 

f) Det skal stilles krav til foreleseres språkkompetanse i undervisningsspråk. 433 

g) Fysisk undervisning er den foretrukne formen for undervisning. 434 

h) Digitale hjelpemidler og digital undervisning skal være et supplement til den 435 

ordinære fysiske undervisningen. 436 

2.2 Praksis og arbeidslivsrelevans 437 

SP-OsloMet mener at: 438 
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a) Studenter ved OsloMet skal ha tilstrekkelig med praksis, så langt som faget 439 

tillater det. 440 

b) Alle profesjonsutdanninger ved OsloMet skal tilby veiledet arbeidspraksis. 441 

c) Alle studenter skal erfare arbeidslivsrelevans som en integrert del av sin 442 

utdanning. 443 

d) Studenter i praksis skal ha hovedfokus på læring. Studenten skal ikke være 444 

gratis arbeidskraft for praksissteder, men være en aktiv og anerkjent ressurs.  445 

e) Praksis skal bygge på god kommunikasjon og tett samarbeid mellom det 446 

aktuelle praksisstedet, institusjonen og studenten. 447 

f) Studenter ved OsloMet skal ha tilgang på praksisplasser som er fysisk, 448 

psykisk og språklig tilrettelagte. 449 

g) Praksis skal kontinuerlig kvalitetssikres og veiledere skal ha formell 450 

veilederkompetanse.  451 

2.3 Vurdering 452 

SP-OsloMet mener at: 453 

a) Vurderingsformer skal være forskningsbaserte, varierte, etterprøvbare og 454 

gjenspeile arbeidslivet. 455 

b) Digital eksamen skal være normen for skriftlige eksamener. 456 

c) Studenter har rett på en kvalitativ begrunnelse for karakter etter avlagt 457 

eksamen. 458 

d) Blindsensur skal benyttes ved ny vurdering av skriftlige eksamener. 459 

e) OsloMet har ansvar for å bevisstgjøre studentene om hvilke rettigheter og 460 

plikter de har for vurdering. 461 

f) I vurderingen av bacheloroppgaven til en student kan ikke intern sensor og 462 

bachelorveileder være samme person. 463 

g) Studenter skal ha mulighet til å dokumentere muntlig og praktisk eksamen slik 464 

at de kan få benyttet sin klagerett.  465 

2.4 Læringsmiljø 466 

SP-OsloMet mener at: 467 
a) Læringsmiljø defineres som totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, 468 

læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, 469 

sosiale relasjoner og holdninger til læring. Dette vil si alle faktorer som kan 470 

påvirke studentenes læring og deles inn i fysisk-, psykososialt-, organisatorisk-471 

, digitalt- og pedagogisk læringsmiljø. 472 

b) Læringsmiljøet på OsloMet skal være universelt utformet, inkluderende, 473 

ivareta alle studenter og deres helse, sikkerhet og velferd. 474 

c) Studentenes læringsmiljø skal ha et rettslig vern forankret i loven. 475 

d) Læringsmiljøutvalget ved OsloMet skal være en høringsinstans i planer og 476 

strategier som berører studentenes læringsmiljø. 477 

e) Læringsmiljøutvalget skal påse at OsloMet følger bestemmelsene om 478 

læringsmiljø i UH-loven og sikre prinsippet om lik rett til utdanning. 479 

3. Forskning og utvikling (FoU) 480 

SP-OsloMet mener at: 481 
a) FoU-aktivitet skal heve utdanningskvaliteten. 482 
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b) All forskning og utvikling på OsloMet skal være relevant og nyskapende. 483 

c) Studentene må involveres i FoU på alle nivåer. 484 

d) Forskningsaktivitet skal ikke gå ut over planlegging og gjennomføring av 485 

undervisning. 486 

e) Ved ansettelse av undervisere ved OsloMet skal praktisk og pedagogisk 487 

kompetanse vektlegges på lik linje med førstekompetanse. 488 

f) Alle offentlig finansierte prosjekt- og forskningsresultater skal være fritt 489 

tilgjengelig. 490 

4. Velferd 491 

SP-OsloMet mener at: 492 
a) OsloMet skal i samarbeid med SiO, VT, Oslo, Lillestrøm og andre relevante 493 

samarbeidskommuner i Romerike, legge forholdene til rette for et godt 494 

studentmiljø og sørge for et tilfredsstillende studentvelferdstilbud for studentene 495 

ved OsloMet. 496 

b) Alle studentvelferdstilbud skal være tilgjengelige for alle heltidsstudenter og ha 497 

fysisk tilstedeværelse på begge campus. 498 

c) Det skal ikke være aldergrense på velferdsordninger og andre tilbud med 499 

studentrabatt. 500 

d) Studiestøtten skal være høy nok til at man kan studere på heltid og skal tilsvare 501 

1,5G.  502 

e) Sykdom og skade skal ikke påføre studentene store økonomiske tap. 503 

f) Studentboliger skal ha 30 prosent dekningsgrad. 504 
g) Sykdom eller skadeproblemer skal medføre studentoppfølging i den hensikt å 505 

ivareta studentens studieløp. 506 

  507 
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Til Studentparlamentet  508 

Fra Arbeidsutvalget      Saksbehandler: Mats Ugland 509 

  510 

Profilmanual 511 

Psak 42/22  512 

 513 

English summary: 514 

LIA has this summer made an updated graphical manual for the student parlament 515 

that we want aproved by the student parlament.  516 

 517 

Bakgrunn: 518 

Gjennom sommeren har LIA jobbet med å ruste opp den grafiske profilen til 519 

studentparlamentet ved å utarbeide en profilmanual. Profilmanualen definere fonter, 520 

farger og logo. I tillegg har det blitt designet en rekke illustrasjoner av ting 521 

studentparlamentet kan trenge i tillegg til stiliserte illustrasjoner av maskoten vår 522 

«tigern». 523 

I handlingsplanen står det «…utarbeide og vedta en grafisk manual, med ressurser 524 

og maler. Dette skal tilgjengeliggjøres for hele studentdemokratiet ved OsloMet, 525 

kanskje som en del av ‘Verktøykassa’».  526 

AU har sett det mest hensiktsmessig å vedta profilmanualen som et eget dokument. 527 

For å sikre at profilmanualen følges etter den skulle bitt vedtatt er det og sendt inn et 528 

endringsforslag til vedtektene som vil sikre at profilmanualen og dens bruk er 529 

vedtaksfestet. Derfor må denne saken og saken «vedtaksendring om grafisk profil» 530 

sees i sammenheng. 531 

 532 

Forslag til vedtak: 533 

• Studentparlamentet vedtar profilmanual 534 

 535 

NB: Profilmanual presenteres på møtet   536 

  537 
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Til Studentparlamentet  538 

Fra Arbeidsutvalget      Saksbehandler: Mats Ugland 539 

  540 

Vedtektsendring om profilmanual 541 

Psak 43/22  542 

 543 

English summary: 544 

To ensure the continual use of the graphic manual the executive committee wishes to 545 

include the graphical manual in the “vedtekter” which is the “laws” of the Student 546 

Parliament. 547 

 548 

Bakgrunn: 549 

Denne saken sees i sammenheng med saken grafisk profil 550 

For å definere at parlamentet har en profilmanual ønskes det at det at manualen og 551 

hvordan den brukes skal nevnes i vedtektene. 552 

I vedtektene står det «Forslag til endring av vedtektene fremlegges skriftlig på et 553 

studentparlamentsmøte, men kan først diskuteres og vedtas på påfølgende 554 

studentparlamentsmøte.» 555 

Derfor er dette kun en orienteringssak. Forslaget vil bli diskutert og votert over på 556 

neste parlamentsmøte 557 

 558 

Forslag til vedtektsendring: 559 

 

Forslagsstiller   AU 

Forslagsnummer   1 

Sidetall   7 Linjenummer    

  Tilleggsforslag  Endringsforslag  Strykningsforslag  

Sett Kryss   x     

  

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)  

 

Endring (hva er endringen du foreslår)  

  

Legge til punkt om bruk av den grafiske profilmanualen 

 

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)  
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 Studentparlamentets AU ønsker å stramme opp den grafiske profilen til studentparlamentet for å 

sikre et estetisk og profesjonelt uttrykk, samt ha et gjenkjennelig utrykk som styrker merkevaren 

vår. 

  

Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)  

 § 12. 5 Studentparlamentet ved OsloMet har en profilmanual. Denne skal være veiledende i 

utforming av profilmateriell og visuell kommunikasjon utad. 

  

  VEDTATT   IKKE VEDTATT  

Foreslått   X  

 560 

Forslag til vedtak: 561 

• Studentparlamentet tar forslag til vedtektsendring til orientering og 562 

behandler den på neste møte. 563 


