
 

 

Etiske retningslinjer for Studentparlamentet ved OsloMet 
 

Vedtatt av Studentparlamentet ved OsloMet 28.02.2023 

 

De etiske retningslinjene bygger på retningslinjene brukt av Norsk 

studentorganisasjon (NSO), med tilpasninger for å gjelde Studentparlamentet ved 

OsloMet (videre kalt Studentparlamentet). De etiske retningslinjene gjelder for alle 

tillitsvalgte i Studentparlamentet og de som blir valgt og oppnevnt av 

Studentparlamentet, samt deltakere og gjester på Studentparlamentets møter og 

arrangementer. Alt arbeid i Studentparlamentet og de verv Studentparlamentet velger 

og oppnevner, skal utføres med ærlighet og redelige hensikter. Arbeidsutvalget har 

ansvar for å gå gjennom de etiske retningslinjene minst en gang i året samt ved 

behov. Ved behov for endringer skal de etiske retningslinjene løftes til 

Studentparlamentet for revidering. 

 

1. Likeverd og inkludering 

Alle tillitsvalgte i Studentparlamentet og de Studentparlamentet velger og oppnevner 

samt deltakere og gjester på Studentparlamentets møter og arrangementer skal vise 

respekt for alle. Studentparlamentet tar avstand fra alle former for diskriminering, 

trakassering og mobbing. 

 

2. Respekt for andres integritet og grenser 

Studentparlamentet skal være en trygg arena hvor den enkeltes integritet og grenser 

respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle 

overgrep aksepteres ikke, samt brudd på og urettmessig innsyn i personlige forhold 

som omfattes under personvern. Alle tillitsvalgte samt deltakere på 

Studentparlamentets møter og arrangementer må til enhver tid kjenne til og følge de 

etiske retningslinjene og varslingsrutinene. 

 

3. Rolleforståelse 

Alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til 

andre både i og utenfor Studentparlamentets arenaer, og ikke misbruke den tillit de 

har i kraft av sitt verv eller sin stilling. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller 

andre for fare når de opptrer på vegne av Studentparlamentet eller de verv de er 

oppnevnt eller valgt til. Tillitsvalgte i Studentparlamentet og de Studentparlamentet 

velger og oppnevner skal være bevisst muligheten for at verv kan gi 

uforholdsmessige fordeler i relasjon til andre. Makten et høytstående verv gir skal 



være en faktor i vurderingen av alvorlighetsgraden av et brudd på etiske 

retningslinjer. 

 

4. Habilitet 

I saker som behandles av Studentparlamentet og dets organer skal 
forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelde. Representanter som berammes 
av denne skal fratas stemmerett i den angjeldende sak, jamfør Studentparlamentets 
vedtekter om habilitet. Enhver har ansvar for å vurdere sin habilitet og skal opplyse 
om sin manglende habilitet der den vet, eller burde ha visst, at en er inhabil. 
 

5. Representasjon 

Tillitsvalgte som representerer eller er oppnevnt eller valgt av Studentparlamentet er 

ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til 

Studentparlamentet. Alle som reiser på vegne av Studentparlamentet eller på vegne 

av de posisjoner Studentparlamentet oppnevner eller velger til, plikter å følge 

Studentparlamentets etiske retningslinjer og skjøtte sitt verv i tråd med andre, 

relevante regler. 

Tillitsvalgte, deltakere og gjester skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på 

Studentparlamentets arrangementer, og de som Studentparlamentet velger og 

oppnevner har likeså plikt til ansvarlig forhold til alkohol når de er på andre 

arrangementer i kraft av sitt verv. 

Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. Brudd som skjer i 

sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler ansees som særlig 

alvorlig.  

Ved Studentparlamentets møter og arrangementer er det nulltoleranse for bruk av 

ulovlige rusmidler. 

 

6. Økonomisk ansvarlighet 

Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av midler 

og administrasjon av økonomiske midler. Alle tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med 

de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt 

arbeidsområde og verv. 

 

7. Åpenhet og fortrolighet 

Studentparlamentet skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Referater og 

protokoller fra Studentparlamentets møter skal som hovedregel ligge åpent 

tilgjengelig på Studentparlamentets nettsider. Referater og protokoller fra 

Arbeidsutvalgsmøtene kan fås ved forespørsel til Studentparlamentets leder eller 

Organisasjonsrådgiver. Rutiner for eventuell lukking av møte er regulert av 

Studentparlamentets vedtekter. 

 

8. Brudd på retningslinjene 

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til Varslingsutvalget, som består av 

Studentparlamentets leder, organisasjonsrådgiver og økonomirådgiver, og kan 

medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad. 

Dersom tillitsvalgte i eller oppnevnt eller valgt av Studentparlamentet, eller 

deltakere/gjester på Studentparlamentets møter og arrangementer bryter de etiske 



retningslinjene, har Varslingsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. 

Slike vedtak kan ankes til Studentparlamentet. Mindre brudd kan sanksjoneres med 

muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å 

fratre sitt verv, eller med andre sanksjoner definert i varslingsrutiner. Alle parter skal 

være fri for gjengjeldelser, og eventuelle gjengjeldelser kan sanksjoneres. Alvorlige 

brudd kan sanksjoneres med politianmeldelse og vil i enkelte tilfeller være lovpålagt å 

politianmelde. 

 

Videre varslingsrutiner og sanksjoner beskrives i dokumentet «varslingsrutiner». 

Varslingsrutinene revideres av Arbeidsutvalget etter enstemmig råd fra 

Varslingsutvalget. Eventuelle revideringer orienteres om på førstkommende 

Studentparlamentsmøte etter at revidering er utført. 

  


