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Innkalling til:   1 

Parlamentsmøte 1 2023 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 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 00/23 a, 

b, c, d, e  konstituering og orientering  Konstituering  

17.30 - 18.30 Psak 01/23 

NOU 2022:17 Veier inn – en ny modell 

for opptak til universiteter og høyskoler Diskusjon 

18.30 - 18.40   Psak 02/23 Møteplan Vedtak 

18.40 - 19.00   Psak 03/23 Forretningsorden 2023 Vedtak 

19.00 - 19.30 Spisepause 

19.30 - 20.00 Psak 04/23 Valg av medlemmer til Kontrollkomiteen Valg 

20.00 -20.40  Psak 05/23 Valg til Velferdstinget Valg 

20.40 - 21.00  Psak 06/23 Vedtektsendringer Orientering 

21.00 - 21.15    Eventuelt, møtekritikk og rydding   

 13 
  14 

  15 
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Til: Studentparlamentet (SP)    Saksbehandler: Organisasjonsrådgiver 16 
Fra: Arbeidsutvalget 17 

 18 

Konstituering   19 

PSak 00/22 a, b, c, d og e   20 

a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps    21 
 22 
Forslag til vedtak:   23 

• Vilde Henningsgård og Marie Knutsen Bruntveit velges til ordstyrere    24 

• Henny Kjelland 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 
Forslag til vedtak:   52 

• Valg, oppnevninger og høringssvar foretatt av Arbeidsutvalget 53 
godkjennes.   54 

  55 
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Til: Studentparlamentet (SP)          56 
Fra: Arbeidsutvalget 57 

 58 

Orienteringer fra arbeidsutvalget 59 

 60 
Felles:   61 

Siden forrige møte i Studentparlamentet og fram mot jul har Arbeidsutvalget sammen 62 

jobbet med planlegging og gjennomføring av Studentparlamentets julebord og jobbet 63 
med planlegging av Studentparlamentets Vinterseminar som holdes på Sundvollen 64 
20.-22. januar. Arbeidsutvalget hadde planleggingsdag i desember, hvor 65 
vårsemesteret ble planlagt. Arbeidsutvalget deltok under «strategitorget» i desember 66 
hvor alle ansatte og studenter var invitert til å gi sine innspill til ny strategiprosess for 67 
OsloMet. Arbeidsutvalget tok ut felles juleferie og har etter nyttår arbeidet videre med 68 

Vinterseminaret samt forberedelser til Parlamentsmøte 1. Etter nyttår har 69 

Arbeidsutvalget i hatt flere møter med ulike funksjoner på OsloMet; med fungerende 70 

direktør for universitetsbiblioteket for å se på samarbeidsområder; med HR-ansvarlig 71 
for å starte tidlig med planlegging av opplæring og overlapp med neste 72 
Arbeidsutvalg; med Spesialromprosjektet for å komme med våre innspill i 73 
kartleggingsfasen og planleggingsfasen av organisering og utvikling av OsloMet sine 74 

spesialrom for undervisning og læring; med IT-avdelingen for kartlegging av behov 75 
rundt tillitsvalgtregister; med opptaksavdelingen for å forberede diskusjonssak om 76 

forslag til nytt opptakssystem for høyere utdanning; med studentparlamentets 77 
rådgivere for opplæring om og utfylling av behandlingsprotokoll for 78 
personinformasjon; med representant fra mangfoldsutvalget om OsloMet sin rolle 79 

under OsloPride.  80 
  81 

Leder:   82 
Mye av leders tid har gått til felles administrativt arbeid, som nevnt i felles orientering. 83 

Leder hadde noe sykdom i slutten av november og desember gikk raskt inn i en 84 
roligere periode og juleferie, samt ble det tatt en del avspaseringstimer rundt 85 

årsskiftet.  I desember hadde leder formøte med studentrepresentantene i 86 
Universitetsstyret for å diskutere sakene som skulle tas opp på fjorårets siste 87 

Universitetsstyremøte. Ellers ble det arbeidet en del med nettsidene 88 
(studentparlamentet.no). En oppryddingsjobb der tas litt i rykk og napp. Om noen ser 89 
noen feil eller mangler på nettsidene, send epost til leder slik at leder blir klar over det 90 

og kan rette det opp.  91 

I rektors ledermøte har Leder vært aktivt deltakende. Om Europeiske 92 

universitetsallianser har leder løftet behovet for gode studentdemokratiske 93 
prinsipper/vilkår blant medlemmer av og i en eventuell allianse. I saker om 94 
campusutvikling har leder presisert behovet for studentinvolvering, særlig med tanke 95 

på omlokalisering av hele institutt for estetiske fag, men også inn mot 96 

Spesialromprosjektet og kontinuerlig campusutvikling, slik at studentene kan føle de 97 
har en «home base» og at arealene benyttes på et vis som kommer studentene 98 
bedre til nytte enn i dag. Vedrørende pressede økonomiske rammer har leder pekt på 99 

viktigheten av å lytte til studentene på klasse, institutt, og fakultetsnivå når det gjelder 100 
omgjøringer og innsparinger, og leder har pekt på at emneevalueringer- og rapporter 101 
må brukes aktivt for å avdekke forbedringspotensialer som kan føre til både mer 102 
effektiv utnyttelse av ressurser og økt læringsutbytte.   103 
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Leder har kontakt og samarbeid med Schibsted og arrangementsansvarlig ved 104 

universitetsbiblioteket om et felles arrangement i Studenthallen i april, om kildekritikk i 105 

media.  106 

Leder er oppnevnt som studentrepresentant i innstillingsutvalget for prorektor for 107 
forskning og utvikling. En del arbeidstid vil gå med til dette.  108 
  109 

Læringsmiljø- og Internansvarlig:  110 

Siden forrige parlamentsmøte har Lia jobbet med innstillingsutvalget for ny prorektor 111 
for utdanning, planlegging av julebord og vinterseminar. LIA har og deltatt på 112 
årskonferansen til kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning 113 
der temaet var faglig og sosial tilhørighet og innledere fortalte om ulike prosjekter og 114 
tiltak rundt om i Norge.  115 

LIA har og brukt mye tid på handlingspunktet om Fyrhuset som ønskes omprofilert til 116 
Union-konseptet til SIO. Det har blitt utredet for hva det vil koste å bygge om fyrhuset 117 
til å passe union konseptet, men skissene har vært langt utenfor de økonomiske 118 

rammene OsloMet har. Videre jobber vi med eiendom og SIO for å se om en kan 119 
gjøre billigere grep for å oppnå lengere åpningstider, større aktivitet og en prisklasse 120 
studentene som gjør det attraktivt for studenter å bruke.  121 

LIA har og sammen med leder møtt avdeling for IKT for å snakke om hvordan en kan 122 
bruke tjenesteplattformen som OsloMet og Utdanningsdirektoratet har anskaffet seg, 123 

for å kartlegge og registrere hvem som er tillitsvalgte i ett system der en kan se hvor i 124 
organisasjonen de er (klasse, institutt og fakultet osv). Med dette verktøyet vil 125 
Studentparlamentet kunne følge opp klasser der tillitsvalgte ikke er valgt og nå ut til 126 

studenter i spesifikke deler av organisasjonen.  127 

Mye tid har gått til planlegging av studentfrivillighetsgallaen som skal arrangeres for 128 

første gang i april i år. Prosjektet mangler studenter som ønsker å være med i 129 
gallakomiteen som gjør det at arbeidet går i mer rykk og napp og at vi ikke 130 

nødvendigvis vil få nokk innhold på gallaen annet enn selve middagen. Vi vil bruke 131 

foreningsdagen til å rekruttere og å informere om gallaen og vi håper dette vil sette 132 

ting mer på glid  133 
  134 

Orientering Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig  135 
 136 
Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig (UIA) har siden parlamentsmøte 8 gjort blant 137 
annet:  138 

Råd og utvalg:  139 
Vært i to møter med Forskning- og Utviklingsutvalget (FOUU)   140 
Deltatt i to møter med Utdanningsutvalget (UU)   141 
Sittet i to møter med Bærekraftsrådet  142 
Velferdstinget:  143 
Møter med Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget (VT) om både valg til 144 
Velferdstinget, generelt samarbeid og mer.   145 
Sofaprat til valg av nye medlemmer i Hovedstyret (HS) til SiO.   146 
Høstvalgmøte til VT.   147 
Studentenes fakultetsråd (SFR):  148 
Møte med SFR-LUI  149 
Dialog med SFR-SAM vedrørende diverse spørsmål.  150 
Julebord:  151 
Julebord med SP og julebord med VT.  152 
Høringer:   153 
Sendt inn høring til Kunnskapsdepartementet om:   154 
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• Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området 155 

eller Sveits mm. – endringer i universitets- og høyskoleloven  156 

• Forslag om endringer i skikkethetsforskriften i høyere 157 
utdanning  158 

Vinterseminar SP OsloMet:  159 
Planlagt mine bolker til vinterseminaret.  160 

  161 
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Til: Studentparlamentet (SP)    Saksbehandler: Karl Magnus N C D Nyeng 162 
Fra: Arbeidsutvalget  163 
 164 

Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger 165 

PSAK 00/23 e 166 

 167 

Ettergodkjenning 1:    168 

Høringssvar studieavgift   169 
Det har blitt sendt inn et høringssvar på lovforslaget om studieavgift for studenter 170 
utenfor EU/EØS og Sveits. Høringssvaret har ikke blitt løftet for behandling i 171 
Studentparlamentet da intern høringsfrist ved OsloMet var 15.11.2022. Høringssvaret 172 
vil også sendes til Kunnskapsdepartementet. Høringssvaret ligger vedlagt til slutt i 173 

dokumentet.   174 

Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen.   175 
 176 

• Vedlegg: Høringsuttalelse – Høring om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-177 
området eller Sveits m.m. – endringer i universitets- og høyskoleloven.  178 

   179 

Ettergodkjenning 2:    180 
Oppnevning av representant og vararepresentant til innstillingsutvalget for prorektor 181 

for utdanning.   182 

Arbeidsutvalget har oppnevnt Mats Ugland som studentrepresentant i 183 

innstillingsutvalget. Karl Magnus NCD Nyeng er oppnevnt som vararepresentant. 184 
Oppnevningen var i forkant ikke løftet for Studentparlamentet grunnet kort frist for 185 
oppnevning samt fordi det innebærer en del arbeidstimer.    186 

Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen.   187 

   188 

Ettergodkjenning 3:   189 

Supplering til Kulturutvalget   190 
Arbeidsutvalget har supplert in Lars Sokrates Anvil som representant til 191 
kulturutvalget. Inntil suppleringen var det ingen studentrepresentanter i utvalget.   192 
Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen.   193 

  194 

Ettergodkjenning 4:  195 
Oppnevning av representant og vararepresentant til innstillingsutvalget for prorektor 196 

for samarbeid og samfunnsforbedring.   197 

Arbeidsutvalget har oppnevnt Mats Ugland som studentrepresentant i 198 

innstillingsutvalget. Isak Grov Diesen er oppnevnt som vararepresentant. 199 
Oppnevningen var i forkant ikke løftet for Studentparlamentet grunnet kort frist for 200 
oppnevning samt fordi det innebærer en del arbeidstimer.    201 

Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen.   202 

  203 

Ettergodkjenning 5:  204 
Oppnevning av representant og vararepresentant til innstillingsutvalget for prorektor 205 

for forskning og utvikling.   206 
Arbeidsutvalget har oppnevnt Karl Magnus NCD Nyeng som studentrepresentant i 207 
innstillingsutvalget. Isak Grov Diesen er oppnevnt som vararepresentant. 208 
Oppnevningen var i forkant ikke løftet for Studentparlamentet grunnet kort frist for 209 
oppnevning samt fordi det innebærer en del arbeidstimer.    210 
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Arbeidsutvalget ber om at Studentparlamentet godkjenner oppnevningen.   211 

  212 

Ettergodkjening 6:  213 
Kontrollkomitémedlemmers funksjonstid.  214 

Under parlamentsmøte 8 ble det ikke valgt nye medlemmer til Kontrollkomiteen (KK). 215 
Arbeidsutvalget har derfor, i samråd med KK, gjort et vedtak på å forlenge 216 
funksjonstiden til de som var på valg til og med 31.01.2023. Arbeidsutvalget ber om 217 

at dette godkjennes av Studentparlamentet.  218 
  219 
  220 
  221 

Ettergodkjenning 7:  222 

Redaksjonelle endringer i resolusjonen «Markedsføring på campus»  223 

Arbeidsutvalget har foretatt redaksjonelle endringer i resolusjonen. Redaksjonell 224 
fullmakt ble ikke gitt under Studentparlamentsmøte 7, og derfor må de redaksjonelle 225 

endringene godkjennes av Studentparlamentet. Resolusjonen vises her både med og 226 
uten redaksjonelle endringer. Tekst i fet/bold viser hvor endringer har forekommet, 227 
og Arbeidsutvalget ber Studentparlamentet om å godkjenne de redaksjonelle 228 

endringene som er gjort.  229 
  230 

Uredigert versjon:  231 

Resolusjon om markedsføring på campus   232 

Vedtatt: 25.10.2022   233 
  234 

Eksterne aktører som ønsker å markedsføre et produkt, en tjeneste eller en 235 

arbeidsplass benytter seg av campus ved å henge opp plakater, dele ut artikler eller 236 
står på stand. Eksterne aktører kan bidra til et levende campus og kan gi 237 
studentene nyttig informasjon om et produkt de ønsker, eller en arbeidsplass de 238 

kunne vært interessert i, slik som på karriere-konferanser.  239 

   240 
Markedsføring på campus kan også oppleves som masete og bidra til forsøpling av 241 
campus og nærområdet. Derfor er det viktig at eksterne aktører har retningslinjer for 242 

hvilken art markedsføringen kan ha og hvor det skal forekomme og at aktørene følger 243 
disse retningslinjene.    244 

  245 

Studenter som ferdes der det markedsføres skal og kunne selv bestemme hvilke 246 

grad de ønsker å interagere med markedsføring og skal være sikker på at artiklene 247 
ikke har en negativ effekt på miljø og studentenes hverdag.   248 
  249 

Aktører har og et etisk ansvar når de er på campus både i hva de markedsføring og 250 
at det ikke forekommer på en måte som sjenerer eller forsøpler.    251 
  252 

Derfor mener SP OsloMet at:  253 

  254 

• Markedsføring på campus skal skje etter avtale med OsloMet. Om ikke aktører 255 
klarer å følge reglementet kan aktøren miste mulighet til å bruke campus til 256 
markedsføring.   257 

• Aktører som vil markedsføre på campus skal etterstrebe å være 258 
bærekraftige.   259 
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• Markedsføring som bidrar til kroppspress, skal ikke kunne benytte seg av 260 

campus.   261 

• Markedsføring som bidrar til økt misforståelse angående akademisk skriving 262 
og kildebruk, skal ikke kunne benytte seg av campus.   263 

  264 

Redigert versjon:  265 

Resolusjon om markedsføring på campus   266 

Vedtatt: 25.10.2022   267 
   268 
Eksterne aktører som ønsker å markedsføre et produkt, en tjeneste eller en 269 
arbeidsplass benytter seg av campus ved å henge opp plakater, dele ut artikler eller 270 

står på stand. Eksterne aktører kan bidra til levende campus og kan gi studentene 271 
nyttig informasjon om et produkt de ønsker, eller en arbeidsplass de kunne vært 272 
interessert i, slik som på karriere-konferanser.    273 

   274 
Markedsføring på campus kan også oppleves som masete og bidra til forsøpling av 275 
campus og nærområdet. Derfor er det viktig at eksterne aktører har retningslinjer for 276 
hvilken art markedsføringen kan ha og hvor det skal forekomme og at aktørene følger 277 

disse retningslinjene.     278 

   279 
Studenter som ferdes der det markedsføres skal selv kunne bestemme i hvilken 280 

grad de ønsker å interagere med markedsføring og skal være sikker på at artiklene 281 
ikke har en negativ effekt på miljø og studentenes hverdag.    282 

   283 
Aktører har og et etisk ansvar når de er på campus både i hva de markedsfører og at 284 
det ikke forekommer på en måte som sjenerer eller forsøpler.   285 

   286 

Derfor mener Studentparlamentet ved OsloMet at:    287 

   288 

• Markedsføring på campus skal skje etter avtale med OsloMet. Om ikke 289 
aktører klarer å følge reglementet kan aktøren miste mulighet til å bruke 290 
campus til markedsføring.    291 

• Aktører som vil markedsføre på campus skal etterstrebe å være 292 
bærekraftige.    293 

• Markedsføring som bidrar til kroppspress, skal ikke kunne benytte seg 294 
av campus.    295 

• Markedsføring som bidrar til økt misforståelse angående akademisk 296 

skriving og kildebruk, skal ikke kunne benytte seg av campus.    297 
   298 

  299 

Forslag til vedtak:     300 

• Valg, oppnevninger, høringssvar og redaksjonelle endringer foretatt av 301 

Arbeidsutvalget godkjennes.     302 
  303 
  304 
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Vedlegg: Høringsuttalelse – Høring om innføring av studieavgift for studenter fra land 305 
utenfor EØS-området eller Sveits m.m. – endringer i universitets- og høyskoleloven.  306 
 307 
Høringsuttalelse - Høring om innføring av studieavgift for studenter fra land 308 

utenfor EØS-området eller Sveits m.m. – endringer i universitets- og 309 

høyskoleloven.  310 

 311 

Innledning  312 

Studentparlamentet ved OsloMet, videre i dokumentet som SP OsloMet viser til høringen om 313 

innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. – 314 

endringer i universitets- og høyskoleloven. Vi har noen kommentarer som vil stå under i våre 315 

merknader til høringssvaret.   316 

  317 

Merknader  318 

For det første så er SP OsloMet uenig med KD om at innføring av studieavgift er en god ide. 319 

Vi ønsker at KD revurderer forslaget og trekker lovforslaget som er foreslått.  320 

 321 

I Stortingsmeldingen En verden av muligheter: Internasjonal studentmobilitet i høyere 322 

utdanning står det at det er flere effekter med studentmobilitet og selv om en da ser dette i 323 

større grad fra et norsk perspektiv, og hva det vil gi norske studenter som reiser utenlands 324 

kan det overføres i stor grad til de internasjonale studenter som kommer inn til Norge.1 I 325 

stortingsmeldingen skrives det: 326 

At noen studenter reiser ut og andre kommer inn, gir internasjonale impulser til de 327 

som selv ikke er mobile i løpet av utdanningen sin. De utenlandske studentene som 328 

kommer til Norge. Kan bidra direkte til at studiemiljøet ved norske institusjoner blir 329 

mer internasjonalt, og de norske studentene som er utenlands, kan ta med seg 330 

erfaringene med til studiemiljøet hjemme.2 331 

Med forslaget om studieavgift vil dette ramme blant annet studenter som kommer fra 332 

tredjeland. Derfor vil lovforslaget gjøre at norske studenter opplever at studenter som 333 

kommer fra tredje land vil være en enda mindre studentmasse i Norge. Ved innføring så vil 334 

Norge få færre studentene fra disse landene og disse kunne vært med på å skaffe et bredere 335 

 
1 Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter: Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. 
Side 33-37 
2 Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter: Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning. 
Side 37 
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perspektiv på verden. En kan også se at ved innføring vil en miste til grads perspektivet fra 336 

det globale sør. For de studentene som ikke treffer innen de ulike rammene som tilsvarer at 337 

du skal slippe å betale studieavgiften vil i mindre grad komme til Norge. 338 

 339 

Det er også betimelig at KD selv skriver i høringen sin følgende:  340 

Internasjonale studenter er generelt et positivt bidrag til et mangfoldig studiemiljø. 341 

Slike studenter gir også et potensial for å rekruttere kompetent arbeidskraft. Og 342 

studenter som reiser tilbake til hjemlandet etter endt studieopphold, kan legge til rette 343 

for styrkede kulturelle og økonomiske forbindelser mellom Norge og andre land. 344 

Departementet mener at det er et mål at norske universiteter og høyskoler skal 345 

fortsatt være attraktive for internasjonale studenter.3 346 

For her sier en skriver at de internasjonale studenter er et positivt bidrag for det norske 347 

samfunnet. For hvis lovforslaget er et påskudd fordi man ønsker bedre samarbeid med 348 

landene som ikke rammes av studieavgiften mener SP OsloMet at det er bedre om en heller 349 

legger fram andre løsningsforslag for å styrke dette samarbeidet enn innføre studieavgift for 350 

noen studenter. Å ha studenter fra tredjeland kan som departementet skriver være med å 351 

legge til rette for styrkede kulturelle og økonomiske forbindelser med andre land. Med 352 

lovforslaget vil man amputere dette til fordel for de som ikke rammes av studieavgift.  353 

 354 

I høringen skriver KD følgende: 355 

Flere land med høye studieavgifter er attraktive studieland, og målet i Norge bør være 356 

at studentene kommer hit på grunn av kvaliteten i tilbudene, og ikke fordi vi skiller oss 357 

gjennom å tilby dem gratis. Universitetene og høyskolene i Norge har jobbet 358 

systematisk med kvalitetsutvikling i lang tid for å holde et høyt internasjonalt nivå, og 359 

er godt rustet for å eksponeres for konkurranse med institusjoner i andre land.4 360 

SP OsloMet er enig i at studentene må komme fordi vi har god kvalitet på utdanningene våre 361 

som har høyt internasjonalt nivå. Derimot er vi uenige at en skal rokke ved gratisprinsippet 362 

for det vil ikke gi en positiv vekst i antall studenter som vil studere i Norge. For det blir feil at 363 

vi må forskjellsbehandle studentmassen vår med at deler av den må betale for å få den. For 364 

når en sier at det er bare tredjeland som må betale for studiene sine grunnet lovverk sier at 365 

 
3 Høring om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. – 
endringer i universitets- og høyskoleloven. Side 3.  
4 Høring om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m. – 
endringer i universitets- og høyskoleloven. Side 3-4 
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EØS-studenter har retten på gratis høyere utdanning blir det forskjellsbehandling som skader 366 

mer enn den hjelper. Slik vi tolker lovforslaget så skal det ikke være likeverd mellom de ulike 367 

studentene som kommer inn til Norge. At departementet argumenterer for at dette forslaget 368 

kan gjøre at vi får mindre søkere fra tredjeland og vil med det frigjøre mulighetene for enten 369 

norske eller europeiske søkere synes SP OsloMet er uheldig. For der vi ser en verden hvor 370 

studenter i flere deler av verden sliter grunnet regimer som motarbeider retten til høyere 371 

utdanning og angriper studenter blir det feil at vi i Norge skal også motarbeide dette med å 372 

kreve en studieavgift for studenter fra blant annet disse landene.  373 

 374 

I Hurdalsplattformen side 56 står det følgende: Høgare utdanning i 375 

Noreg skal vere gratis, òg for internasjonale studentar. 5 I Arbeiderpartiet sitt partiprogram for 376 

2021-2025 står det følgende på side 51: At høyere utdanning i Norge skal være gratis, også 377 

for internasjonale studenter. 6 Mens i partiprogrammet til Senterpartiet står det følgende: 378 

Opprettholde gratisprinsippet i høyere utdanning side 77. 7 Så med forslaget bryter 379 

regjeringspartiene med både sine egne partiprogrammer og deretter med deres egen 380 

regjeringsplattform. Det er en ting og ikke gjennomføre egen politikk grunnet at man må 381 

prioritere hva man har økonomisk eller politisk mulighet til, men det er derimot noe annet å 382 

bryte med egen politikk. Selv har SP OsloMet sin egen politikk hvor vi skriver at vi er mot 383 

skolepenger8.  384 

 385 

 386 

 387 
  388 

 
5 Hurdalsplattformen. Side 56 
6 AP partiprogram 2021-2025. Side 51 
7 SP Prinsipp- og handlingsprogram 2021-2024. Side 77 
8 Politisk dokument om Internasjonalisering SP OsloMet. Side 6 

https://www.studentparlamentet.no/wp-content/uploads/sites/633/2021/07/Revidert-politisk-dokument-om-internasjonalisering-ny.pdf
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Til: Studentparlamentet (SP)    Saksbehandler: Isak Diesen  389 
Fra: Arbeidsutvalget  390 
  391 

NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og 392 

høyskoler  393 

PSAK 01/23 394 

  395 
English summary:  396 
In December 2022 the NOU (Norwegian Public Report) 2022:17 Veier inn – ny modell for 397 
opptak til universiteter og høyskoler submitted for Ministry of Knowledge where it was 398 
suggested different ways the admission to higher education should be carried out. In that 399 
context does the Ministry want input on what people think about the suggested changes. The 400 
discussion will be the basis for the Executive Committees draft for consultation response that 401 
will be treated by the Executive Committee and the Student Parliament can request that it will 402 
be treated at parliament meeting 2.  403 
  404 
A representative from department for admissions at OsloMet to have a introduction for the 405 
Student Parliament to make a better basis for discussion. It is requested that the 406 
representative is given the right to speech in the case and gets a 15-minute introduction.  407 
  408 
Some things that the committee have suggested that is possible to discuss:  409 

• removal of additional points. Should they be removed?  410 
• New model for admission to higher education. Or does the Student Parliament 411 
wish that we continue with the model for admission we have today?  412 
• How big percentage of they that apply for admission to higher education 413 
should take a standardized test to qualify into the ranking to the admission?  414 

  415 
  416 
Bakgrunn:  417 
I desember 2022 ble NOUen (Norsk Offentlig Utredning) 2022:17 Veier inn – ny modell for 418 
opptak til universiteter og høyskoler lagt fram i Kunnskapsdepartementet hvor det blir 419 
foreslått endringer i måten opptak til høyere utdanning skal gjennomføres. I den 420 
sammenheng så ønsker departementet innspill på hva en tenker om de foreslåtte 421 
endringene.  Diskusjonen skal være grunnlag for Arbeidsutvalgets utkast til høringssvar som 422 
vil behandles av Arbeidsutvalget og som Studentparlamentet kan bes om at løftes til 423 
behandling på parlamentsmøte 2.  424 
Representant fra opptaksavdelingen er invitert til å holde innledning for Studentparlamentet 425 
for å gi et bedre grunnlag for diskusjon. Det bes om at denne representanten gis talerett i 426 
denne saken og får 15 minutter til disposisjon for sin innledning.  427 
  428 
Noen av tingene som utvalget har foreslått som er mulige ting å diskutere er:  429 

• fjerning av alle tilleggspoeng. Bør de fjernes?  430 
• ny modell for å komme inn på høyere utdanning. Eller er ønsket fra 431 
Studentparlamentet at en fortsetter med modellen vi har per dags dato?  432 
• Hvor stor prosentandel av de som søker bør ta standardisert test for å 433 
kvalifisere seg inn til rangering i opptaket?  434 

  435 
  436 
  437 
  438 
Forslag til vedtak  439 

• SP diskuterer NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter 440 
og høyskoler og punkter til høringssvar   441 
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• Arbeidsutvalget skriver et høringssvar som sendes inn.   442 
Eller  443 

• Arbeidsutvalget utarbeider et utkast til høringssvar som løftes til behandling i 444 
Studentparlamentet på P2.  445 

  446 
Vedlegg  447 
  448 
  449 

• Vedlegg 1 – Gammel modell for opptak til høyere utdanning  450 
• Vedlegg 2 – Forslag til ny modell for opptak til høyere utdanning   451 
• Vedlegg 3 – NOU 2022:17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og 452 
høyskoler (lenke) 453 

  454 
  455 
  456 
  457 

  458 
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Vedlegg 1: Gammel modell for opptak til høyere utdanning 459 

   460 

461 

 462 
 463 
Vedlegg 2: Forslag til ny modell for opptak til høyere utdanning   464 

465 

 466 
 467 
Vedlegg 3  468 
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-17/id2948927/)  469 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-17/id2948927/
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Til Studentparlamentet (SP)      Saksbehandler: LIA  470 
Fra Arbeidsutvalget   471 
 472 

Møteplan  473 

Psak 02/23    474 

   475 
English summary   476 
In accordance with SP’s statutes the Student Parliament (SP) has to adopt a meeting 477 
schedule for the semester. The executive committee recommends the suggested dates.    478 
The suggested dates are   479 

• Tuesday January 31h 17.00 – 22.00   480 
• Tuesday Febryary 28nd 17.00 – 22.00   481 
• Tuesday March 28th 17.00 – 22.00   482 
• Saturday May 6th 10.00 – 17.00 – Election meeting  483 

  484 
Bakgrunn:   485 
I henhold til vedtektene skal parlamentet vedta møteplan på første ordinære møte i 486 
semesteret.  487 
  488 
Vurdering:   489 

• Tirsdag 31. januar, 17.00 – 22.00   490 
• Tirsdag 28. februar, 17.00 – 22.00   491 
• Tirsdag 28. mars, 17.00 – 22.00   492 
• Lørdag 6. mai, 10.00 – 17.00 - valgmøte  493 

  494 
Forslag til vedtak:   495 

• Studentparlamentet vedtar møteplan for vårsemesteret 2023  496 
  497 
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Til Studentparlamentet (SP)   498 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  499 

Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng  500 
   501 

Forretningsorden for 2023  502 

Psak 03/23    503 

  504 
English summary:     505 
At the first Parliament meeting each year, rules of procedure for the following year are 506 
decided. These rules set the form of how the meetings are conducted. There are two 507 
changes from the previous year.  508 
  509 
Bakgrunn:   510 
Ifølge vedtektene til Studentparlamentet skal det ved det første møtet hvert år vedtas en 511 
forretningsorden. Forretningsorden er møtereglene for hvordan parlamentets møter skal 512 
gjennomføres.    513 
  514 
Vurdering:     515 
Bortsett fra noen redaksjonelle endringer har Arbeidsutvalget foreslått tre endringer fra 516 
forretningsorden fra 2022. Den første er under §2-3 og foreslås endret fra «Møtet er 517 
konstituert når disse sakene er godkjent og minst halvparten av representantene er til stede» 518 
til «Møtet er konstituert når disse sakene er godkjent og vilkår for vedtaksdyktighet etter 519 
vedtektenes §2.3.8. er oppfylt». Dette er for å gjøre klart for forslag til endring i vedtektene 520 
hvor vilkår for vedtaksdyktighet foreslås endret. Det andre forslaget er under §5.1. hvor det 521 
foreslås at også ordstyrerbordet og arbeidsutvalget skal kunne foreslå prøvevotering. Det 522 
foreslås også en ny §6-2; at Arbeidsutvalget får redaksjonell fullmakt i alle saker, bortsett fra 523 
endringer i vedtektene. Parlamentet skal med simpelt flertall kunne frata redaksjonell fullmakt 524 
i enkeltsaker.  525 
  526 
Vedlegg:  527 
Forslag til forretningsorden for Studentparlamentet ved     528 
OsloMet - storbyuniversitetet 2023  529 
  530 
Forslag til vedtak:   531 

• Studentparlamentet vedtar forretningsorden for 2023   532 
• Studentparlamentet gir AU fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer.    533 

  534 
  535 

  536 
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Vedlegg Forslag til forretningsorden for Studentparlamentet ved   OsloMet - 537 
storbyuniversitetet 2023  538 
 539 

 540 

Forslag til forretningsorden for Studentparlamentet ved     541 

OsloMet - storbyuniversitetet 2023  542 
  543 

§1 Innledning/formål     544 

Forretningsorden er Studentparlamentets regler for gjennomføring av møter i det 545 

øverste organet, Parlamentet, og vedtas på første møte i vårsemesteret. Den er 546 
underlagt Studentparlamentets vedtekter.  547 
  548 

§2 Studentparlamentets møter    549 

§2-1 Møteplan og – hyppighet    550 

Arbeidsutvalget (AU) fastsetter første møtet i semesteret. Studentparlamentet vedtar 551 
så resten av møtedatoene for semesteret.     552 
Studentparlamentet skal minimum avholde 6 ordinære møter samt et valgmøte per 553 
studieår jfr. vedtektenes § 2.3.2.     554 

§2-2 Rett og frist til å melde saker    555 
Alle studenter ved OsloMet – storbyuniversitetet har rett til å få saker opp på 556 

dagsorden.    557 

Saker må være meldt senest 15 virkedager før møtet.    558 

Sakspapirer må være innlevert AU senest klokken 09:30, 15 dager før møtet skal 559 
avholdes. Samme frister gjelder for innmelding av resolusjoner.     560 

AU innstiller på saker ca. 14 dager før Studentparlamentsmøtet. Det er opp til AU og 561 
vedtektene å vurdere hvilke saker som innstilles på til møtet.    562 
§2-3 Faste saker    563 

Sak 00/23:    564 

a. Valg av ordstyrer referent og tellekorps    565 

b. Godkjenning av innkalling og saksliste    566 

c. Godkjenning av referat fra sist møte    567 

d. Orienteringer    568 

e. Ettergodkjenning av høringssvar, valg og oppnevninger    569 
Møtet er konstituert når disse sakene er godkjent og vilkår for vedtaksdyktighet etter 570 

vedtektenes §2.3.8. er oppfylt.   571 

Studentparlamentet må til enhver tid rette seg etter ordstyrer. Dersom Parlamentet 572 
mener ordstyrer ikke gjennomfører arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte kan man 573 

når som helst i møte fremme forslag om annen ordstyrer.     574 
§2-4 Lukket møte    575 

Med utgangspunkt i Kommunelovens §31 skal et møte lukkes dersom:    576 
• Det foreligger lovbestemt taushetsplikt.    577 

• Det skal behandles en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige 578 

forhold.    579 
Med utgangspunkt i Kommunelovens §31 kan et møte lukkes dersom:    580 

• Hensynet til personvern krever det.    581 

• Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil 582 
komme frem opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig 583 
innsyn dersom de hadde stått i et dokument.      584 
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Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta å lukke et møte eller en sak. Debatten 585 

om hvorvidt et møte skal lukkes eller ikke skal holdes i lukket møte mens 586 

avstemmingen skal skje i åpent møte.     587 

Det er kun personer med oppmøteplikt, ordstyrer og referent som skal 588 
være tilstede under lukket møte. Saken eller møtet føres i egen protokoll som er 589 
unntatt offentligheten.     590 
§2-5 Protokolltilførsel    591 

Protokolltilførsel kan forlanges av representantene, Studentparlamentets egne 592 
komiteer og utvalg eller AU. Dersom noen er uenig eller misfornøyd med noe som er 593 
vedtatt eller måten man gikk frem på i en sak kan man fremme en protokolltilførsel. 594 
Det er en kommentar som vil bli lagt til i møtets protokoll.     595 
Protokolltilførselen må leveres skriftlig til ordstyrerbordet innen møtets slutt. Den 596 

skal bekjentgjøres fra ordstyrerbordet straks. De som er enig i kommentaren kan 597 
signere den.  598 
  599 

§3 Oppmøte (møterett og -plikt, tale-, forslags- og stemmerett)    600 

Studentparlamentsmøtene er åpne for alle.     601 
§3-1 Oppmøteplikt med tale-, forslags- og stemmerett    602 
Studentparlamentsrepresentantene har møteplikt under parlamentsmøtene. Faste 603 
representanter pliktes til å gi beskjed dersom de ikke kan møte på møtet slik at 604 

vararepresentant kan bli innkalt med stemmerett.     605 

Parlamentsrepresentanter som ønsker å forlate møtet før møtets slutt må søke 606 

Parlamentet om permisjon. Skriftlig søknad leveres til ordstyrerbordet. Søknaden må 607 
med 2/3 flertall innvilges av Parlamentet før representanten kan forlate møtelokalet.     608 

§3-2 Observatører med tale- og forslagsrett    609 

Alle studenter ved OsloMet har tale- og forslagsrett under parlamentsmøtene. AU, 610 

komiteene, konsulenter og ordstyrer har tale- og forslagsrett.    611 
Rektoratet og representanter fra Velferdstinget har talerett under konstitueringen.    612 

§3-3 Observatører uten tale- og forslagsrett    613 
Studentparlamentet kan ved 2/3 flertall gi personer tale- og forslagsrett under hele 614 

møtet eller en enkeltsak.  615 
  616 

§4 Debatten    617 

§4-1 Taletid    618 

Innleder til saken får fem minutter taletid, før det åpnes for spørsmål.     619 
Taletiden for et innlegg er tre minutter. Det gis adgang til to replikker etter hvert 620 
innlegg, med påfølgende svarreplikk. Taletiden på replikker er ett minutt.     621 

Til dagsorden bryter saksdebatten. Påbegynte replikkvekslinger gjøres ferdig før 622 
forslaget fremmes. Det gis ett minutt. Det åpnes ikke for replikker her.     623 

Ordstyrer kan etter godkjenning fra Studentparlamentet utvide eller begrense 624 
taletiden samt redusere antall replikker med 2/3 flertall.  625 

Ved valg til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret gis det adgang til en valgtale i inntil 626 

3 minutter. Ved alle andre valg gis det adgang til en valgtale i inntil 2 minutter. Det gis 627 
ikke adgang til støttetaler. Studentparlamentet kan ved alminnelig flertall fastsette en 628 

annen taletid ved valgtale innenfor rammene gitt ved denne bestemmelsen.    629 
§4-2 Talerliste    630 

Ordstyrer og andre med forslagsrett kan fremme forslag om når strek skal settes. 631 
Dette skal opplyses om i god tid før strek settes. Når det blir forslått skal ordstyrer 632 
referere talerlisten. Deretter voteres det. Det skal formidles at det er mulig å tegne 633 
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seg under neste talers innlegg før talerlisten stenges i saken. Ordstyrer skal samtidig 634 

gi representanter med forslag til vedtak anledning til å presentere disse i plenum.     635 

Strek kan oppheves med 2/3 flertall    636 
Følgende prioriteres når strek settes og ordstyrer gis adgang til å redigere, det vil si å 637 
flytte og/eller fjerne talere fra talerlisten:    638 

1. Representanter med stemmerett som ikke tidligere har tatt ordet i 639 
saken    640 

2. Representanter med stemmerett som tidligere har tatt ordet i saken    641 

3. AU    642 
4. Andre   643 

  644 

§5 Votering    645 

Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen.    646 

Delt votering brukes ofte dersom et vedtak er sammensatt og man ønsket å behandle 647 

det i flere deler. Forslag om dette må fremmes før voteringssekvensen begynner. Det 648 
brukes «til dagsorden»-tegnet for å fremme forslag om dette.    649 

Alle forslag til vedtak skal fremmes fra talerstolen og skal leveres digitalt eller skriftlig 650 
til ordstyrerbordert.    651 
Alle forslag til vedtak skal fremmes fra talerstolen før strek er satt.    652 

Votering skjer ordinært ved å heve delegatskiltet.     653 
§5-1 Prøvevotering    654 

Alle representanter, ordstyrerbordet og arbeidsutvalget kan foreslå prøvevotering 655 
under en debatt.     656 
Dersom prøvevotering foreslås skal det først voteres over hvorvidt Parlamentet 657 

ønsker det. Det kreves alminnelig flertall for å gjennomføre en prøvevotering.     658 
Resultatet av prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken.     659 

§5-2 Skriftlig votering    660 
Skriftlig votering skal foretas dersom minst én av delegatene ønsker det.     661 

Ved personvalg skal det avholdes skriftlig avstemming dersom det er mer enn én 662 

kandidat.     663 
Opptelling foretas av det valgte tellekorpset.     664 

Stemmetallsfordelingen oppgis ikke, men kandidatene som stilte til valg kan få innsikt 665 
i dette ved forespørsel.     666 
§5-3 Akklamasjon    667 
Dersom det ikke finnes motforslag eller -kandidater og ingen krever skriftlig votering 668 

kan forslag og personer velges ved akklamasjon.     669 

§5-4 Vedtak    670 
Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.     671 

Dersom det foreligger flere forslag til vedtak settes alle innkomne forslag opp mot 672 
AUs innstilling. Eneste unntaket er ved behandling av vedtekter, hvor gjeldende 673 

vedtekter legges til grunn.     674 
Det mest ytterliggående forslaget voteres over først. Vedtas dette faller de resterende 675 

forslagene. Ordstyrer foreslår deretter voteringsrekkefølgen.     676 

Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet er AUs innstilling 677 
gjeldende.  678 
  679 

§6 Sluttbestemmelse    680 

Dersom et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden, skal 681 
Studentparlamentet avgjøre det med alminnelig flertall.     682 
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Forretningsorden kan ikke stride mot vedtektene. I så tilfelle skal endring av 683 

forretningsorden slik at den samsvarer med vedtektene og valgreglementet ansees 684 

som redaksjonelle endringer.    685 

§6-1 Fravikelse    686 
Studentparlamentet kan med 2/3 flertall vedta fravikelse av forretningsordenen under 687 
møtets gang.    688 

§6-2 Redaksjonell fullmakt  689 

Arbeidsutvalget har redaksjonell fullmakt i alle saker, bortsett fra endringer i 690 
vedtektene. Studentparlamentet kan med simpelt flertall eksplisitt frata redaksjonell 691 
fullmakt i enkeltsaker.  692 
  693 

§7 Ikrafttredelse     694 

Denne forretningsorden trer i kraft 31. Januar 2023 og opphever alle tidligere 695 
forretningsordener for Studentparlamentet.  696 
  697 
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Til Studentparlamentet (SP)        698 
Fra Arbeidsutvalget (AU)        699 

Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng  700 

  701 

Valg av medlemmer til kontrollkomiteen   702 

Psak 04/23    703 
  704 
English summary:     705 
According to the Student Parliaments articles of association §5.2.2 the Control Committee 706 
(CC) should consist of three members that gets elected for a year. One member gets elected 707 
at the election meeting in the spring, while the two others get elected at the last meeting of 708 
the fall semester. The Control Committee constitutes its own leader. At Parliament Meeting 8 709 
it should have been elected two new members with their working time in a year from 710 
01.01.2023. An election could not be held due to too few people at the meeting. The 711 
members of CC cannot also sit in the Student Parliament, Executive Committee, or the 712 
Election Committee.    713 
The CCs tasks are to control that the Student Parliament and its organs operate according to 714 
Norwegian law, the Student Parliaments articles of association, rules, and decisions. 715 
Therefore, should the members of CC consist of people with experience from student 716 
political work, and have an interest and/or an understanding for judicial language and 717 
interpretation of this. The CCs members are required to meet at the Student Parliament 718 
meetings. The work will consist practical to watch over Executive Committees meetings and 719 
activities. The sitting CC, the advicors of the Student Parliament and EC will compliment with 720 
course and introduction to the commission. It should be strived for gender balance in the CC. 721 
According to the Student Parliaments law of election § 1.3.1 anyone can be candidates for 722 
the Parliaments internal committees, without having to be a registered student at OsloMet.  723 
   724 
Assessment:    725 
The Election Committee presents their opinion at the meeting. Each candidate gets up to 3 726 
minutes to present themselves.     727 
    728 
Proposed resolution:     729 

• The Student Parliament elects two candidates to the Control Committee (CC) 730 
for the rest of the calendar year 2023.    731 

    732 
Bakgrunn:    733 
I henhold til Studentparlamentets vedtekter §5.2.2 skal kontrollkomiteen (KK) «bestå av tre 734 
medlemmer som velges for ett år. Ett av medlemmene velges på valgmøtet på våren, mens 735 
to skal velges på det siste møtet i høstsemesteret. Komiteen konstituerer egen leder. På 736 
Parlamentsmøte 8 skulle det ha blitt valgt to nye medlemmer, med virkeperiode i ett år fra 1. 737 
januar 2023. Et valg kunne ikke holdes grunnet manglende vedtaksyktighet. Medlemmer av 738 
KK kan ikke samtidig sitte i Studentparlamentet, Arbeidsutvalget (AU), eller valgkomiteen 739 
(VK).    740 
KKs oppgaver er å kontrollere at Studentparlamentet ved OsloMet og dets organer opererer i 741 
henhold til norsk lov, Studentparlamentets vedtekter, reglement og vedtak. KKs medlemmer 742 
bør derfor bestå av personer med erfaring fra studentpolitisk arbeid, samt interesse og/eller 743 
forståelse for juridisk språk og fortolkning av dette. Medlemmer av KK har møteplikt på 744 
Studentparlamentets møter. Arbeidet vil rent praktisk bestå av å følge med på AUs 745 
møtevirksomhet gjennom sakspapirer og referatene fra disse møtene. Sittende KK, 746 
Studentparlamentets rådgivere og AU vil sørge for kursing og innføring i vervet. Det bør 747 
etterstrebes kjønnsbalanse i KK. I henhold til Studentparlamentets valgreglement § 1.3. kan 748 
hvem som helst stille til valg til Studentparlamentets interne komiteer, uten å være 749 
semesterregistrert eller fulltidstillitsvalgt ved OsloMet.  750 
   751 
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Vurdering:    752 
VK presenterer sin innstilling på møtet. Hver kandidat får inntil 3 minutter til å presentere seg 753 
selv.    754 
    755 
Forslag til vedtak:    756 

• Studentparlamentet velger to kandidater til kontrollkomiteen for det resterende 757 
av kalenderåret 2023.  758 

  759 
  760 



25 
 

Til Studentparlamentet (SP)       761 
Fra Arbeidsutvalget (AU)  762 

  763 

Valg til Velferdstinget  764 

PSAK 05/23 765 

 766 

English summary   767 
The student parliament chooses 10 representatives for OsloMet to Velferdstinget (Welfare 768 
Council). We also choose up to 30 prioritized deputy representatives.   769 
   770 
Bakgrunn:   771 
Velferdstinget (VT) er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål 772 
for de over 67 000 studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden SiO. Studentene 773 
ved OsloMet inngår i gruppen tilknyttet SiO og har derfor representasjon i VT. Det 774 
overordnede og styrende målet for VTs politikk er prinsippet om lik rett til utdanning.      775 
I VT samles representanter fra institusjonene under SiO for å diskutere og vedta politikk om 776 
studenthelse, studentboliger, studentvelferd og studentkultur. VT er også valgforsamling for 777 
en rekke verv i SiO. Gjennom verv i VT får man både bredere nettverk i student-Oslo og 778 
mulighet til å påvirke velferdstilbudene fra SiO.     779 
   780 
Antall representanter i VT bestemmes med Sainte-Laguës metode. OsloMet har med det 10 781 
faste representanter og 3 vara per ene faste, altså opptil 30 varaer. Alle semesterregistrerte 782 
studenter ved OsloMet kan stille til valg for OsloMet sin fraksjon i VT. 783 
Studentparlamentet OsloMet skal gjennomføre valg av kandidater. Les mer om 784 
representasjon i VT på http://www.studentvelferd.no/om/     785 
VT holder ett valgmøte og minst to ordinære møter per semester. Ved starten av hvert 786 
semester vedtas en møteplan for å skape forutsigbarhet for representantene. Vanlig praksis 787 
er at møtene legges til mandager i tidsrommet 17:00-21:00. Faste representanter har 788 
møteplikt i VT, på samme måte som faste representanter i Studentparlamentet har.      789 
I tillegg arrangeres det egne formøter der en fra AU går igjennom sakslisten med 790 
representantene slik at man får hjelp til å sette seg inn i sakene i forkant av VT-møter. Disse 791 
møtene blir holdt i forkant av selve møtet i VT og vararepresentanter oppfordres til å delta 792 
slik at de er forberedt dersom de blir innkalt.     793 
  794 
Forslag til vedtak:     795 

• SP velger 10 faste representanter til VT     796 
• SP velger opptil 30 vararepresentanter til VT      797 
• AU får fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov, 798 

med ettergodkjenning fra Studentparlamentet.   799 
  800 
  801 

http://www.studentvelferd.no/om/
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Til Studentparlamentet (SP)        802 
Fra Arbeidsutvalget (AU)      803 

Saksbehandler: Karl Magnus NCD Nyeng  804 
  805 

Vedtektsendringer  806 

Psak 06/23    807 

  808 
English summary:  809 
Changes in the Articles of Association has to be presented at one meeting and can not be 810 
discussed and voted over until the next meeting. The Executive Committee suggests three 811 
changes. If any representatives have other suggestions, these must be put forward during 812 
this orientation or earlier. Please use the suggestion form you find on the front page of his 813 
document. There is no room for discussion until the next meeting.  814 
  815 
Bakgrunn:  816 
Studentparlamentets vedtekter sier at en vedtektsendring må behandles over to 817 
parlamentsmøter (§ 8.3). Forslag til endring legges fram på ett møte, med diskusjon og 818 
vedtak på det påfølgende møtet. Det orienteres derfor her om tre forslag til 819 
vedtektsendringer.   820 
Om representanter i Studentparlamentet har forslag til andre formuleringer eller har andre 821 
forslag til vedtektsendringer, må disse fremmes senest under behandling av denne saken. 822 
Vennligst bruk endringsforslagsskjemaet du finner på sakspapirenes forside. Det åpnes ikke 823 
for diskusjon før på neste møte.  824 
  825 
Vedlegg:   826 
Forslag til vedtektsendringer  827 
Gjeldende vedtekter   828 
  829 
Forslag til vedtak:  830 

• Studentparlamentet tar innsendte forslag til vedtektsendringer til orientering og 831 
behandler disse på neste parlamentsmøte.  832 

  833 
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Vedlegg: Forslag til vedtektsendringer  834 

  835 

Ny §12.5. i vedtekter:  836 

   
Forslagsstiller     AU   

Forslagsnummer     1  

Sidetall       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?)    

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     

 837 
  838 
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Endring av §3.3.5. i vedtekter:  839 
 840 

   
Forslagsstiller     AU   

Forslagsnummer     2  

Sidetall       Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       x        
    

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

Vedtaksdyktighet er oppnådd når minimum tre(3) av Arbeidsutvalgets medlemmer er 
tilstede på Arbeidsutvalgets møte.  
Endring (hva er endringen du foreslår)    

Endre §3.3.5. som definerer vedtaksdyktigheten i Arbeidsutvalget.  

Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

    
I høst trakk Velferd- og Mangfoldsansvarlig seg fra sitt verv og siden da har 
Arbeidsutvalget bestått av tre medlemmer i stedet for de ordinære fire. Dette gir 
utfordringer knyttet til vedtaksdyktighet ved Arbeidsutvalgsmøter. I § 3.3.5  i 
vedtektene står det nå følgende «Vedtaksdyktighet er oppnådd når minimum tre(3) 
av Arbeidsutvalgets medlemmer er tilstede på Arbeidsutvalgets møte.» Denne 
formuleringen tar hensyn til at det hele tiden er 4 personer i Arbeidsutvalget. For å 
fortsatt kunne være vedtaksdyktige ved ett medlems fravær, og for å ta høyde for at 
det også senere kan forekomme frafall i Arbeidsutvalget, trengs en vedtektsendring 
for å ta høyde for dette.   
  
  
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Vedtaksdyktighet er oppnådd når mer enn halvparten av det fungerende 
Arbeidsutvalget er til stede på Arbeidsutvalgets møte.  
    

    VEDTATT     IKKE VEDTATT    

Foreslått     X     

 841 
  842 
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Endring av §2.3.8 i vedtekter:  843 

   
Forslagsstiller     AU   

Forslagsnummer     3  

Sidetall       Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       X        
    

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

8. Studentparlamentet er vedtaksdyktige når minst halvparten av dets valgte 
representanter, eventuelt vararepresentanter er til stede.  
Endring (hva er endringen du foreslår)    

Det foreslås en endring av kravet for vedtaksdyktighet i Studentparlamentet.   
  
Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

Studentparlamentet har over tid hatt utfordringer med å være vedtaksdyktige under 
møter. For høstsemesteret 2022 var det vedtaksdyktighet ved kun ett av tre møter. 
For å sørge for at møter kan gjennomføres, foreslås det en endring av § 2.3.8.   
  
  
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

Studentparlamentet er vedtaksdyktig når minst 10 stemmeberettigede 
representanter fordelt på alle fakulteter er til stede.   
    

    VEDTATT     IKKE VEDTATT    

Foreslått     X     

  844 

   845 
Endring av §8.2  846 

   
Forslagsstiller     AU   

Forslagsnummer     4  

Sidetall       Linjenummer        

    Tilleggsforslag    Endringsforslag    Strykningsforslag    

Sett Kryss       X        
    

Opprinnelig tekst (hva står i originalteksten)    

§ 8.2 Vedtektene kan endres med 2/3 absolutt flertall.  

Endring (hva er endringen du foreslår)    

Det foreslås en endring av vedtaksdyktighetskravet knyttet til endring av vedtektene. 
Endringen går på å gå bort fra 2/3 absolutt flertall og gå inn for absolutt flertall.  
  
Begrunnelse (Hvorfor ønsker du denne endringen?)    

Studentparlamentet har over tid hatt utfordringer med å være vedtaksdyktige under 
møter, særlig ved behandling av vedtekter. For høstsemesteret 2022 var det 
vedtaksdyktighet ved kun ett av tre møter. For å sørge for at møter kan 
gjennomføres, og at vedtekter også kan behandles, foreslås en endring av §8.2. 
Absolutt flertall betyr at minst halvparten av det valgte Studentparlamentet må 



30 
 

stemme for endring.  Per nå må minimum 19 representanter være til stede og 
stemme for en vedtektsendring. Med det nye forslaget vil dette settes ned til minst 
15 representanter til stede som må stemme for.  
  
  
Ny tekst (skriv forslaget til ny tekst)    

§8.2 Vedtektene kan endres med absolutt flertall.  

    

    VEDTATT     IKKE VEDTATT    

Foreslått     X     

  847 
  848 
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Vedlegg, gjeldende vedtekter:  849 

Vedtekter for Studentparlamentet ved  850 

OsloMet - storbyuniversitetet  851 

  852 
Vedtatt 05.05.2011, sist revidert 24.05.22.  853 
  854 

Kapittel 1. Generelt  855 

  856 
§1.1  Organets navn er Studentparlamentet ved OsloMet, heretter omtalt som 857 

Studentparlamentet.  858 
§1.2  Studentparlamentet er øverste studentorgan ved OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet), 859 

og skal ivareta studentenes interesser. Studentparlamentet skal fremme studentenes syn 860 
overfor institusjonens styre og ledelse.  861 

§1.3  Studentparlamentet er partipolitisk uavhengig.  862 
  863 

Kapittel 2. Studentparlamentet  864 

  865 
§ 2.1 Oppgaver  866 

• Foreta valg og oppnevninger.  867 
• Behandle neste års budsjett på siste studentparlamentsmøte i høstsemesteret.  868 
• Revidere budsjettet senest på siste møte i vårsemesteret.  869 
• Godkjenne årsrapport første ordinære studentparlamentsmøte i høstsemesteret.  870 
• Vedta handlingsplan på første ordinære møte i høstsemesteret.  871 
• Revidere politisk prinsipprogram årlig.  872 
• Vedta forretningsorden første ordinære studentparlamentsmøte i vårsemesteret.  873 
• Vedta organisasjonserklæring  874 
• Vedta møteplan på første ordinære studentparlamentsmøte hvert semester.  875 
• Behandle saker som meldes inn.  876 
• Godkjenne sammensetning av neste års studentparlament første ordinære møte 877 
høstsemesteret.  878 

  879 

  880 
§2.2 Sammensetning  881 

1. Studentparlamentet består av to(2) representanter fra hvert fakultet pluss én(1) 882 
representant per påbegynte tusen(1000) heltidsekvivalenter for studenter ved hvert 883 
fakultet. Antall heltidsekvivalenter skal regnes ut fra gjennomsnittet av de to(2) 884 
semestrene i foregående studieår. Tallene hentes fra Database for statistikk om høyere 885 
utdanning (DBH).  886 
2. Fakulteter som har flere studiesteder skal være representert fra to studiesteder.  887 
3. Sammensetning av neste Studentparlament skal legges frem på første 888 
Studentparlamentsmøte i høstsemesteret.  889 
4. Det skal være like mange vararepresentanter som det er representanter. Varaene 890 
skal være i prioritert rekkefølge uavhengig av studiested.  891 

§ 2.3 Møter  892 
1. Studentparlamentsrepresentanter, Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen og en 893 
representant fra Valgkomiteen har møteplikt.  894 
2. Studentparlamentet skal ha minst 6 ordinære møter, samt et valgmøte pr 895 
kalenderår.  896 
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3. Innkalling til studentparlamentsmøter skal gjøres senest 8 virkedager før møtet. 897 
Innkallingen skal inneholde saksliste, dagsorden og sakspapirer. Dersom sakspapirer 898 
sendes ut i etterkant av fristen kan gjeldene sak kun behandles dersom 899 
Studentparlamentet vedtar dette med alminnelig flertall.  900 
4. Alle Studentparlamentets møter skal føres for åpne dører, med unntak av 901 
mistillitssaker, jmf. §§ 6.1-6.2.  902 
5. Studentparlamentet kan kun lukke møtene dersom man vedtar dette med 2/3 903 
flertall. Kun personer med møteplikt, samt ordstyrer og referent, skal være tilstede på et 904 
lukket møte. En lukket sak skal føres i en protokoll som er unntatt offentligheten.  905 
6. Alle studenter ved OsloMet, Arbeidsutvalget, medlemmer at Studentparlamentet 906 
sine komiteer og tilsatte i Studentparlamentet har tale- og forslagsrett. Andre kan 907 
innvilges talerett med alminnelig flertall.  908 
7. Kun studentparlamentets representanter har stemmerett.  909 
8. Studentparlamentet er vedtaksdyktige når minst halvparten av dets valgte 910 
representanter, eventuelt vararepresentanter er til stede.  911 

§ 2.4 Funksjonstid  912 
1. Studentparlamentets funksjonstid er fra 1.januar til 31.desember samme år.  913 

  914 

Kapittel 3. Arbeidsutvalget  915 

  916 
§ 3.1 Oppgaver  917 

1. Arbeidsutvalget er den daglige ledelse og fungerer som det utøvende organet for 918 
Studentparlamentet.  919 
2. Uttale seg på vegne av Studentparlamentet.  920 
3. Innstille på alle saker Studentparlamentet skal behandle hvis ikke annet er bestemt.  921 
4. Foreta Studentparlamentets økonomiske disposisjoner i henhold til vedtatt budsjett 922 
og Økonomireglementet.  923 
5. Sittende Arbeidsutvalg skal gjennomføre overlapp med påtroppende Arbeidsutvalg.  924 
6. Legge frem Studentparlamentets regnskap.  925 

§ 3.2 Sammensetning  926 
1. Arbeidsutvalget skal bestå av følgende:  927 
• Leder  928 
• Læringsmiljø- og internansvarlig (LIA)  929 
• Velferd- og manfoldsansvarlig (VMA)  930 
• Utddanning- ig internasjonaliseringsansvarlig (UIA)  931 
2. Arbeidsoppgaver som ikke tilfaller inn under de ulike rollene i Arbeidsutvalget, 932 
konstituerer Arbeidsutvalget selv.  933 
3. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke samtidig sitte i Kontrollkomiteen, 934 
Valgkomiteen, Universitetsstyret eller Studentparlamentet.  935 
4. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Læringsmiljø- og internansvarlig være 936 
representert i Læringsmiljøutvalget ved OsloMet.  937 
5. Studentparlamentets arbeidsutvalg skal ved Utdanning- og 938 
internasjonaliseringsansvarlig være representert i Utdanningsutvalget og FoU-utvalget 939 
ved OsloMet.  940 

§ 3.3 Møter  941 
1. Arbeidsutvalget skal avholde ukentlige møter.  942 
2. Innkalling til møter i AU skal gjøres ved minst 24 timers varsel. Innkalling skal 943 
inneholde saksliste, dagsorden og sakspapirer, og sendes til Arbeidsutvalget, 944 
Kontrollkomitéen, organisasjonskonsulent og økonomikonsulent.  945 
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3. Protokoller fra Arbeidsutvalgets møter skal være offentlig tilgjengelig. 946 
Arbeidsutvalget kan ved Kontrollkomiteens tillatelse unndra enkeltsaker fra 947 
offentligheten.  948 
4. Ved stemmelikhet har leder, eller leders stedfortreder, dobbeltstemme.  949 
5. Vedtaksdyktighet er oppnådd når minimum tre(3) av Arbeidsutvalgets medlemmer er 950 
tilstede på Arbeidsutvalgets møte.  951 

§ 3.4 Funksjonstid  952 
1. Arbeidsutvalgets funksjonstid er fra 1. juli til 30. juni påfølgende år.  953 

  954 

Kapittel 4. Valg og oppnevninger  955 

  956 
§ 4.1  Valg og oppnevninger til studentparlamentet, av studentparlamentet eller av 957 

studentparlamentets organer reguleres i Valgreglementet for Studentparlamentet ved 958 
OsloMet.  959 

§ 4.2  Valgreglementet for Studentparlamentet ved OsloMet kan redigeres med 2/3 absolutt 960 
flertall.  961 

§ 4.3  Studentparlamentet kan velge å fravike Valgreglementet med 2/3 flertall. Bestemmelsene 962 
om suppleringsvalg § 1.4 i valgreglementet kan ikke fravikes.  963 

  964 

Kapittel 5. Komiteer  965 

  966 

§ 5.1. Valgkomiteen  967 
1. Valgkomiteen skal bestå av én(1) leder og fire(4) medlemmer. Disse skal velges på 968 
valgmøtet.  969 
2. Personer som sitter i Valgkomiteen kan ikke stille til valg der Valgkomiteen er 970 
innstillende organ.  971 
3. Valgkomitéens arbeid består av å vurdere kandidatenes kompetanse og egnethet for 972 
gjeldende verv. Det skal gis innsikt i og begrunnelse for innstillingen overfor 973 
valgforsamlingen.  974 
4. All informasjon som kandidaten ikke selv godkjenner at videreformidles, skal 975 
behandles konfidensielt og makuleres i etterkant av gjennomført valg.  976 
5. Valgkomiteens oppgaver er:  977 
• Søke kandidater til de valg og oppnevninger Studentparlamentet skal foreta.  978 
• Sammen med Arbeidsutvalget planlegge og gjennomføre valg til 979 
Studentparlamentet.  980 
• Innstille på kandidater til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret med vara, 981 
Kontrollkomiteen, Klagenemda med vara og Skikkehetsnemda med mulig vara.  982 

§ 5.2 Kontrollkomiteen  983 
1. Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere at Studentparlamentet og dets organer 984 
opererer i henhold til norsk lov, Studentparlamentets vedtekter, reglement og vedtak. 985 
Komiteen skal orientere skriftlig om sitt arbeid til Studentparlamentsmøtene.  986 
2. Kontrollkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges for ett år. Ett av 987 
medlemmene velges på valgmøtet om våren, mens to velges på det siste møtet i 988 
høstsemesteret. Komiteen konstituerer egen leder.  989 
3. Medlemmer av Kontrollkomiteen kan ikke samtidig sitte i Studentparlamentet, 990 
Arbeidsutvalget eller Valgkomiteen.  991 

  992 
4. Kontrollkomiteens tolkning kan overstyres av Studentparlamentet med 2/3 flertall.  993 
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5. Medlemmer av Kontrollkomiteen har møterett med tale og forslagsrett i 994 
Arbeidsutvalgets møter.  995 

§ 5.3 Andre komiteer  996 
1. Studentparlamentet kan opprette komiteer ved behov. Det skal vedtas et mandat for 997 
komiteen. Dersom parlamentet spesifikt ønsker det, kan man unnvike virkeperiode-998 
bestemmelsen og heller avvikle komiteen med 2/3 flertall når parlamentet ønsker.  999 

  1000 

Kapittel 6. Mistillit  1001 

  1002 
§ 6.1  Dersom personer valgt av Studentparlamentet bryter vedtektene, bryter med taushetsplikt, 1003 

er økonomisk utro, eller på annen måte ikke skjøtter sitt verv kan det stilles mistillit ovenfor 1004 
personen. Dette kan vedtas med 2/3 flertall og innebærer tap av tillitsverv for personen.  1005 

§ 6.2  Mistillitssaker skal behandles i lukket møte. Saken skal behandles i åpent møte dersom 1006 
personen det gjelder krever det.  1007 

  1008 

Kapittel 7. Tilsatte  1009 

  1010 
§ 7.1.  Arbeidsutvalget kan ikke endre på antall tilsatte knyttet til Studentparlamentet uten vedtak 1011 

om dette i Studentparlamentet.  1012 

  1013 

Kapittel 8. Vedtektene  1014 

  1015 
§ 8.1  Vedtektene er underlagt norsk lov.  1016 
§ 8.2  Vedtektene kan endres med 2/3 absolutt flertall.  1017 
§ 8.3  Forslag til endring av vedtektene fremlegges skriftlig på et studentparlamentsmøte, men kan 1018 

først diskuteres og vedtas på påfølgende studentparlamentsmøte.  1019 

  1020 

Kapittel 9. Habilitet  1021 

  1022 
§9.1.  I saker som behandles av Studentparlamentet og dets organer skal forvaltningslovens 1023 

bestemmelser om habilitet gjelde. Representanter som berammes av denne fratas 1024 
stemmerett i den angjeldende sak.  1025 

  1026 

Kapittel 10. Flertallsdefinisjoner  1027 

  1028 
§ 10.1. Simpelt flertall: Når et forslag får flertallet av de avgitte stemmene.  1029 
§ 10.2. Alminnelig flertall: Mer enn halvparten av de tilstedeværende representanter         stemmer 1030 
for.  1031 
§ 10.3. Absolutt flertall: Mer enn halvparten av de valgte representanter i Studentparlamentet 1032 
stemmer for.  1033 
§ 10.4. 2/3 flertall: Mer enn 2/3 av de tilstedeværende representanter stemmer for.  1034 
§ 10.5 2/3 absolutt flertall: Mer enn 2/3 av de valgte representanter i Studentparlamentet stemmer 1035 
for.  1036 

  1037 

Kapittel 11. Utfyllende reglement  1038 



35 
 

  1039 
§11.1. Studentparlamentet skal ha følgende utfyllende reglement som behandles av 1040 
Studentparlamentet og kan endres ved absolutt flertall:  1041 

• Økonomireglement  1042 
• Forretningsorden  1043 
• Valgreglementet for Studentparlamentet ved OsloMet – storbyuniversitetet  1044 

  1045 

Kapittel 12. Øvrige dokumenter  1046 

  1047 
§ 12.1. Prinsipprogrammet er det øverste politiske dokumentet til Studentparlamentet  1048 
§ 12.2. Politiske dokumenter om et gitt tema er underlagt prinsipprogrammet  1049 
  1050 
§ 12.3. Resolusjoner er underlagt både prinsipprogrammet og politiske dokumenter  1051 
§ 12.4. Politiske dokumenter skal oversettes til engelsk innen et (1) år etter vedtakelse eller 1052 
revidering.  1053 

  1054 
 1055 


