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Vedtatt av Studentparlamentet 24.03.22 

 

ORGANISASJONSRETNINGSLINJER 

Studentparlamentet ved UiO legger til grunn at alle medlemmer blir respektert og inkludert av 

hverandre og av organisasjonen som helhet. Formålet med dette dokumentet er å ha 

retningslinjer som forebygger uønsket adferd i organisasjonen, og fastsetter hvordan slike 

tilfeller følges opp. Det forventes at alle representanter i Studentparlamentet følger disse 

prinsippene: 

 Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, språkbruk, 

handling eller behandling som kan oppleves støtende. 

 Ikke kom med upassende uttalelser som kan få noen til å oppleve ubehag eller å føle seg 

diskriminert. 

 Vise respekt for andres grenser. 

 Bidra til et åpent debattklima der alle skal føle seg velkomne, og der det også tas ansvar 

for å ytre uenighet på en saklig måte. 

 Bidra til å skape et inkluderende og innbydende miljø for alle deltakere på både formelle 

og uformelle arenaer. 

  

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV STUDENTVALG OG KONSTITUERING 

Listeleder er ansvarlig for at sin liste følger Organisasjonsretningslinjer og Retningslinjer for 

gjennomføring av studentvalg og konstituering, og arbeidsutvalget har plikt til å si fra dersom 

de oppdager at en liste ikke følger disse. I slike tilfeller følges Retningslinjer for håndtering av 

brudd på retningslinjer. 

 

Valgkultur rundt studentvalget 

Under studentvalget drives det valgkamp blant annet på sosiale medier, på stand og gjennom 

debatter. Det forventes at folk tenker over hvordan man ordlegger seg på nett og sosiale 

medier. Det som er ment humoristisk og ironisk kan tolkes som personangrep og være 

demotiverende for de som opplever det. For eksempel kan det være vanskelig å forstå ironi 

når man ikke hører tonefall og ansiktsuttrykk. Det forventes også at man ikke snakker ned de 

andre listene under stand- og valgaktiviteter, men heller viser til forskjeller i politikk og 

valgmateriell. 

  

Listenes valgkamp og gjennomføring av studentvalget skal ikke stride mot 

Organisasjonsretningslinjer. Vi skal ha høy takhøyde for debatt, men det kreves at man 

diskuterer sak og ikke person. 

 

Valgkultur rundt valg av arbeidsutvalget 

På konstituerende møte legges grunnlaget for den kommende perioden. En uryddig 

valgprosess med personkonflikter kan være ødeleggende for organisasjonen, blant annet ved 

at det kan være avskrekkende og vanskeliggjøre fremtidig rekruttering. Studentparlamentet 

er avhengig av at dyktige og motiverte kandidater ønsker å ta på seg heltidsverv som 

tillitsvalgt for Studentparlamentet. En god valgkultur er derfor organisasjonens felles oppgave 

og vi må sammen ha fokus på å skape en åpen og inkluderende valgkultur, med saklige og 

respektfulle diskusjoner. 
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Som organisasjon skal vi møte alle kandidater med respekt. For å ivareta en god valgkultur og 

en demokratisk prosess har både kandidater og lister ansvar for å bidra til ryddig 

kommunikasjon og saklige debatter. Det er viktig å ha med seg at man skal kunne samarbeide 

og fungere som organisasjon også etter valget. 

  

Utspørringen av kandidater til arbeidsutvalget 

I forkant av konstituerende møte arrangeres en utspørring av kandidatene. Hensikten med 

utspørringen er at listene skal bli kjent med kandidatene. Dette skal ikke være en øvelse i hvor 

mye press kandidatene kan tåle, og alkohol og filming er uakseptabelt under utspørringene. 

Etter utspørring av kandidater til AU bør listene vedta et skriftlig mandat til sin 

forhandlingsleder som vedkommende forholder seg til i forhandlingene. På denne måten vil 

man kunne forhindre at det oppstår en situasjon hvor listen ikke kan stille seg bak 

forhandlingslederens resultat. I mandatet er det viktig å se for seg ulike sammensetninger og 

bidra til at man kan få en vellykket prosess. 

  

Forhandlinger rundt valg av arbeidsutvalget 

Formålet med forhandlingene er å gi listene en felles arena hvor man kan komme frem til en 

enighet om hvem som skal velges til Studentparlamentets arbeidsutvalg. Dette gir 

kandidatene en forutsigbarhet og hindrer at avgjørelser tas på andre arenaer hvor ikke alle 

listene er representert. I forhandlingene er målet å kunne innstille på et resultat som kan 

stemmes gjennom på konstituerende møte. 

  

Forhandlingene er et lukket møte som ledes av en nøytral part. Hver liste er representert med 

en forhandlingsleder. Dersom det er kandidater uten listetilhørighet kan de sende en egen 

forhandlingsleder. Kandidater kan ikke selv sitte i forhandlingene. Studentutvalgene kan også 

sende en forhandlingsleder, som skal tale for deres interesser. 

  

Det er parlamentet som skal velge sin kommende ledelse. Det er derfor ønskelig at listene ikke 

henter inn forhandlingsledere utenfra, men heller velger en forhandlingsleder som har vært 

aktiv i parlamentet den inneværende perioden. Forhandlingsleder signerer 

taushetspliktskjema for forhandlingsmøtet. 

  

Dersom en liste ikke lenger ser seg tjent med å delta i forhandlingene kan listen trekke seg fra 

forhandlingene. De øvrige listene vil da fortsette å forhandle all den tid det fortsatt er mulig å 

oppnå det nødvendige valgtallet i valgene det forhandles om. Dersom forhandlingene leder 

frem til en enighet som oppnår valgtallet signeres et forhandlingsresultat. Listene forplikter 

seg på den måten til å være lojal mot forhandlingsresultatet. 

 

Forhandlingsledere burde tilstrebe å komme fram til et resultat som kan reflektere mangfoldet 

vi har i Studentparlamentet. Da studentutvalgene ikke har stemmerett selv er det ønskelig at 

listene lytter til hva de har å si for at vi skal få et arbeidsutvalg alle føler at kan representere 

de. 

 

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV BRUDD PÅ RETNINGSLINJER 

1. Det oppfordres til å kontakte Studentparlamentets arbeidsutvalg dersom man opplever 

at retningslinjene er brutt. Saker skal som hovedregel meldes skriftlig, men kan også 
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meldes muntlig, men da fortrinnsvis innenfor ordinær arbeidstid. Det er daglig leder og 

leder som er hovedansvarlige for saken. AU og administrasjonen har taushetsplikt i slike 

saker. 

1.1. Arbeidsutvalget skal gjennomføre samtaler med partene for å få informasjon om hva 

som har skjedd. 

1.2. Arbeidsutvalget skal tilby kontaktpersoner for alle parter. 

 

2. Arbeidsutvalget kan ved beskyldninger om grov trakassering eller overgrep nekte 

vedkommende adgang til arrangementer i regi av Studentparlamentet eller organer 

tilknyttet Studentparlamentets virke. 

 

3. Arbeidsutvalget skal oppfordre til og bistå i anmeldelse av straffbare forhold i 

organisasjonen. 

 

4. Alle listene har et ansvar om å følge opp eventuelle trakasseringssaker i egen liste. 

Arbeidsutvalget skal bistå listene i å håndtere personsaker internt i lista dersom listene 

ønsker bistand. 

 

5. Alle har ansvar for å hindre ryktedannelse og -spredning av hensyn til de involverte i 

saken. 

 

6. Dersom man har behov for å drøfte eller melde saker med en ekstern part anbefales 

Studentombudet eller UiOs Si Fra-system.  

 


