Valgkomitéens innstilling
Innledning valgkomitéens prosess

Valgkomitéen ønsker å takke alle som har stilt seg til disposisjon for vår vurdering og
understreker at det har vært en givende jobb å skulle vurdere så mange gode kandidater opp mot
hverandre. I vurderingsarbeidet har vi lagt vekt på erfaring, kompetanse, rolleforståelse for vervet,
refleksjonsevne og helhetlig sammensetning.

I vurderingen av kandidatene har vi sett på kandidatenes kandidatskjema og intervjuer. I tillegg
har kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret besvart faglige og personlige
caseoppgaver. Spørsmålene som ble stilt i intervjuene var planlagt i forkant for å sikre en så lik
vurdering som mulig for alle kandidater. Nytt for i år er at alle intervjuene har foregått over Zoom
pga. smittevernhensyn. Valgkomitéen vil applaudere kandidatene for godt gjennomførte intervjuer
og kan absolutt anbefale digitale intervjuformer ved behov.

Valgkomitéen har benyttet seg av følgende innstillinger:
Enstemmig innstilt – Valgkomitéen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet

Innstilt – Flertallet i valgkomitéen er enig om at kandidaten er best egnet til vervet, men
mindretallet ønsker ikke å ta ut noen dissens (uenighet)

Flertallets innstilling – Flertallet i valgkomitéen mener kandidaten er best egnet til vervet

Mindretallets innstilling – Mindretallet i valgkomitéen mener en annen kandidat er best egnet

Ikke innstilt – Valgkomitéen er enig om at kandidaten ikke er den best egnede til vervet

Valgkomiteens innstilling til Arbeidsutvalg
Leder
Marie Knutsen Bruntveit - Enstemmig innstilt
Marie har gjennom innstillingsprosessen overbevist valgkomitéen om at hun vil være en sterk og
tydelig leder for studentparlamentet det kommende året. Marie fremstår profesjonell og har en
ydmyk holdning til ansvaret og oppgavene det innebærer å være en god leder for Arbeidsutvalget
og Studentparlamentet.
Med lang erfaring innenfor elev- og studentpolitikk har Marie vist et stort engasjement, og virker til
å ha god oversikt over OsloMet som institusjon. Hun reflekterer over hvordan Arbeidsutvalget kan
arbeide effektivt for politisk og organisatorisk gjennomslag.
Personlig fremstår Marie som trygg på seg selv, med klare refleksjoner om hvordan hun fremstår
i møter overfor studenter, ansatte og media. Hun viser også selvbevissthet over egne svakheter.
Marie evner å se arbeidsutvalget som helhet og team, hvor leder ikke står alene og må kunne alt,
men et team som skal arbeide sammen helhetlig. Valgkomitéen opplever Marie som en
teambygger som vil jobbe for at alle presterer sitt beste. Marie viser også innsikt og genuin
interesse i Arbeidsutvalgets resterende fagfelt og Valgkomitéen ser på det som en god egenskap
hos leder. Marie vil kunne sette seg inn i ulike saker og ha overblikk over arbeidet innad på
kontoret. Sammen med de innstilte kandidatene til Arbeidsutvalget vil Marie ha et stødig team
som hun kan spille gode ved å se deres faglige og personlige styrker.
Valgkomitéen vil også trekke frem Maries studiebakgrunn innenfor journalistikk som en av
hennes store styrker. Bakgrunnen hennes viser en viktig forståelse av hvordan Arbeidsutvalget
kan benytte media til sin fordel for studentenes beste. Marie er heller ikke redd for å ytre sin
mening i media eller mot autoriteter, og valgkomiteen tror at hun og den innstilte
nestlederkandidaten sammen vil komplimentere hverandre til et godt lederteam. De vil komme
med velformulerte, reflekterte og sterke argumenter i saker som kan påvirke studentenes
hverdag.
Oppsummert har Marie vist valgkomitéen at hun er en sterk lederskikkelse som evner å bygge,
bruke og ivareta et team som vil spille på hverandres styrker for å få gjennomslag i studentenes
saker det kommende året.

Nestleder
Rolf Martin Aspnes – Enstemmig innstilt
På bakgrunn av innstillingsprosessen har valgkomitéen enstemmig innstilt han til
arbeidsutvalgets nestleder for studieår 2020/2021. Rolf Martin har lang erfaring fra alle
leddene i studentdemokratiet ved OsloMet. Han har både vært nestleder og senere leder for
Studentenes fakultetsråd på LUI, vært representant i studentparlamentet og sittet i
kontrollkomitéen der. Hans innsikt, erfaring og refleksjoner rundt studentdemokratiet gjør
valgkomiteen trygg på at han kan være den personen som studentdemokratiet trenger i tiden
fremover.
Han reflekterer godt rundt rollen og arbeidsoppgavene som faller naturlig for nestledervervet.
Han viser til omstillingsdyktighet og besitter gode egenskaper hva gjelder struktur og
organisasjonssans. Han gjør gode refleksjoner om et annerledes valg i Studentparlamentet
dersom koronakrisen fortsetter. Sammen med innstilt leder mener valgkomitéen at de kan bli
en sterk lederduo, i hovedsak fordi de utfyller hverandre godt. Rolf Martin fremstår som en
trygg og rolig sparringspartner som Valgkomiteen tror innstilte leder vil nytte godt av.
Valgkomitéen er sikre på at han kan være en reflektert og trygg figur dersom han må tre inn
som leders stedfortreder.
Rolf Martin besitter personlige egenskaper som kan ta seg godt ut i et arbeidsutvalg gjennom
tilstedeværelse og bidrag til å utføre gjennomtenkte arbeidsprosesser. I den personlige delen
av caseoppgaven reflekterer han godt over rollen sin som nestleder, og skriver interessant
om situasjonen vi står ovenfor nå med Korona og kontakt med tillitsvalgte på klassenivå,
studentråd og i student fakultetsråd. Valgkomitéen synes det er spennende at Rolf trekker
frem løsninger for hvordan internasjonale studenter kan representeres på en bedre måte i
studentdemokratiet.
Oppsummert mener valgkomiteen at Rolf Martin er den trygge, engasjerte og sterke
nestlederen som demokratiet trenger i tiden som kommer.

Fagpolitisk ansvarlig
Isak Grov Diesen – Enstemmig innstilt

Isak har vist sine holdninger og motivasjon i innstillingsprosessen, og fremstår for
valgkomitéen som en ressurs for det kommende arbeidsutvalget. Innstillingen kommer i en
helhetlig vurdering av arbeidsutvalget. Isak har vist en sterk refleksjon for hvordan
samarbeidet med læringsmiljøansvarlig bør fungere og tilgjengeliggjør seg for et aktivt
samarbeid. Valgkomitéen er overbevist om at de innstilte kandidatene til disse to vervene vil
ha et sterkt samarbeid.
Isak oppleves som en varm og omsorgsfull person, med et øye for de sosiale aspektene ved
å sitte i et arbeidsutvalg. Han har hatt et brennende engasjement for politisk arbeid også før
hans tid på OsloMet. Fra vår egen institusjon har han erfaring fra flere utdanningsutvalg og
sittet i verv fra studentråd, og har vist gjennom sin innsikt at han innehar de personlige
egenskapene rollen som fagpolitisk ansvarlig krever. Han har nylig arbeidet tett med
prosessen fra NOKUT hvor kvalitetssikringssystemet til OsloMet ble revidert.
Isak har også representert OsloMet i ‘Velferdstinget i Oslo og Akershus’ og sittet i fag- og
forskningspolitisk komité i ‘Norsk Studentorganisasjon’. Med tydelige tanker om
forskningsproblematikk fremstår han å ha stor respekt for prosesser som må arbeides med
på lang sikt, og et dypt engasjement for feltet.
Oppsummert har Isak gitt valgkomitéen grunnlaget til å innstille på en kandidat som er svært
teamfokusert, med en bakgrunn og erfaring som vil bidra til at studentenes stemme kommer
tydelig frem i fagpolitiske spørsmål.

Læringsmiljøansvarlig
Elsa Kuvene Skaret - Enstemmig innstilt
Elsa har overbevist valgkomitéen at hun vil takle rollen som Læringsmiljøansvarlig godt. Hun
fremstår som en sterk ressurs da hun er strukturert, har god forståelse for institusjonen og er
faglig oppdatert. Dette er egenskaper hun har opparbeidet seg gjennom lang erfaring med
politikk og lobbyvirksomhet siden starten av tenårene. Elsa har relevant erfaring fra verv ved
OsloMet fra læringsmiljøutvalget og er sittende studentrådsleder på
barnehagelærerutdanningen. Regionalt har hun også erfaring som representant i
Velferdstinget i Oslo og Akershus. Gjennom denne erfaringen gjør hun det tydelig at
læringsmiljø er det hun brenner for og ønsker å videreutvikle. Valgkomitéen ser at det
spesielt er tematikken universell utforming hun har klare ambisjoner for.
Elsa vil være en god støttespiller å ha i et arbeidsutvalg. Hun er opptatt av et godt samarbeid
og at man skal være gode støttespillere for hverandre. Valgkomitéen ser at hennes tanker og
evner vil passe godt med kandidaten innstilt til fagpolitisk ansvarlig. I caseoppgaven kommer
det tydelig frem at hun er opptatt av god kommunikasjon og at en aktivt må bruke hverandre
som gode ressurser ved å lufte ideer for hverandre. Hun har gode muntlige formidlingsevner
som vil være en sterk ressurs i møtevirksomhet.
Oppsummert mener valgkomiteen at Elsa er en trygg og sterk ressurs med gode
samarbeidsevner for det fremtidige arbeidsutvalget.

Universitetsstyret
Universitetsstyre - fast mannlig representant
Ola Gimse Estenstad - Enstemmig innstilt
I løpet av innstillingsprosessen har Ola vist at han besitter lang erfaring faglig og politisk. Dette
har han skaffet seg gjennom perioden som leder for Arbeidsutvalget og ungdomspolitiker på
regionalt nivå. Han er faglig oppdatert rundt dagens situasjon på OsloMet, bl.a. gjennom
samarbeid med rektor og hans lederteam, og vet hvor skoen trykker i systemet.
Valgkomitéen ser at Ola besitter gode tanker for rollen til vervet. Han har et stort nettverk på
OsloMet og sitter inne med gode tanker om hvordan samarbeidet med Universitetsstyret, de
ansatte og Studentparlamentet bør utføres. Under intervjuet reflekterte han godt rundt potensielle
utfordringer som Universitetsstyret kommer til å arbeide med, og forslag til hvordan disse kunne
løses. Ola er flink til å argumentere for sin sak og er ikke redd for å fremme studentenes vinkling.
Samtidig er han ydmyk og flink til å stille oppklarende spørsmål som etterspør mer informasjon.
Ola var tydelig på at hans avgjørelser baserer seg på faglige vurderinger som ikke er emosjonelt
ladet.
Oppsummert mener Valgkomiteen at Ola har gode formidlingsevner, har god rolleforståelse og
den nødvendige erfaringen for dette vervet.

Universitetsstyret - Fast kvinnelig representant
Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo - Enstemmig innstilt
Anna Rebekka har overbevist valgkomitéen at hun er særdeles egnet for vervet. Anna har
gjennom refleksjon og innspill vist sin forståelse av institusjonen som helhet og hvilket ansvar
en studentrepresentant i Universitetsstyret innehar. Hun har tydelige perspektiver på hvordan
studenter må følges opp i en ny hverdag preget av Korona, blant annet psykisk helse,
læringsmiljø og studenters økonomiske situasjon.
Anna formidler på en tydelig og rolig måte, og viser sin faglige autoritet på en ydmyk måte.
Dette har Anna vist gjennom refleksjonene rundt det å representere studentene og de
ansatte på OsloMet. Med sin periode som fagpolitisk ansvarlig i Arbeidsutvalget og med en
periode i Studentparlamentet har hun vist til sine ferdigheter i grundig møteforberedelse.
Anna viser en naturlig selvtillit i diskusjon, hvilket igjen fremhever hennes faglige autoritet.
Hun viser en ydmyk holdning og besitter en utrolig forståelse for ansvaret til vervet. Dette har
Anna vist gjennom refleksjonene rundt det å representere studentene og de ansatte på
OsloMet. Hun viser en profesjonell holdning til møtevirksomhet ved det å alltid være
forberedt, da jobben både gjøres i forkant og under møtet. Hun reflekterer på en god måte
om hvor mye av representasjonsarbeidet som gjøres i forberedelse og i forkant av
universitetsstyremøtene. Hun ser også viktigheten av å bygge relasjoner med de andre
styrerepresentantene for å fremme et godt samarbeid.
Oppsummert mener valgkomitéen at Anna Rebekka innehar egenskaper som vil formidle
studentenes perspektiver på en svært god måte, samt bevare et helhetlig perspektiv.

Universitetsstyret - Vara kvinnelig representant
Yvonne Andersen - Enstemmig innstilt
Yvonne har opprinnelig stilt til klagenemnda, men valgkomitéen ser at hun besitter
egenskaper og erfaringer som kan komme godt med som vara i universitetsstyret.
Yvonne har lang erfaring som nestleder i studentenes fakultetsråd og instituttrådet, samt
vært nestleder i grunnskole- og faglærerutdanningen sitt studentråd. Hun har hatt verv som
vara i utdanningsutvalget på institutt, har vært representant i studentparlamentet og i
Velferdstinget i Oslo og Akershus.
Yvonne er reflektert, har evne til å sette seg inn i tyngre saker over kort tid og er ydmyk
overfor ansvaret man har som studentrepresentant i det øverste organet ved OsloMet. Måten
Yvonne har overblikk over OsloMet imponerer Valgkomitéen, og hun reflekterer godt over
utfordringene som OsloMet har i tiden som kommer. Valgkomiteen syns det er spesielt
positivt at hun reflekterer godt over rollen sin som vara, som hun selv sier: “En vara er ikke
bare en vara!”. Valgkomiteen mener at Yvonne vil utfylle de innstilte faste kandidatene godt,
hvor hun ønsker et tett samarbeid, men likevel vil komme med egne perspektiver og
meninger. Hun er ydmyk om sin egen kompetanse, og valgkomiteen er trygg på at Yvonne
klarer å tilegne seg den kunnskapen og informasjonen som trengs for å gjøre god figur i
vervet.

Klagenemnda
Mannlig representant
Mikkel Frydenlund Sibe - Enstemmig innstilt
Mikkel fremstår som rolig, rettferdig og reflektert, dette er egenskaper som valgkomitéen
mener vil være gode kvaliteter å ha som representant i klagenemnda. Mikkel har tidligere
arbeidet med sårbare mennesker bl.a. opp mot barnevernet, hvor han måtte si ifra dersom
noe ikke fungerte optimalt. Saker i klagenemnda kan oppleves som stressende og
frustrerende for studenten det gjelder og valgkomitéen føler seg trygg på at Mikkel sin rolige
fremtoning vil komme godt med under slike tunge og følelsesladde saker.
Mikkels motivasjon er tydelig, han ønsker at alle studentene skal få en rettferdig og grundig
behandling, hvor studenten skal føle seg sett og hørt. Rundt spørsmålet om egen innhabilitet
i saker er Mikkel tydelig på at han vil behandle alle studentene likt slik at de får en
saksbehandling som er rettferdig.
Oppsummert mener valgkomitéen at Mikkel vil skjøtte dette vervet meget godt, da han
fremstår som rolig, rettferdig og grundig i sitt arbeid.

Skikkethetsnemnda
Mannlig representant
Mikkel Frydenlund Sibe - Enstemmig innstilt
Mikkel har et brennende engasjement for at ingen skal bli forskjellsbehandlet. Han har god
innsikt og kjennskap til hvordan saksgangen på en skikkethetsvurdering skal gjennomføres.
Med hans rettferdighetssans og rolige fremtoning tror valgkomitéen at Mikkel vil være en
stødig og trygg representant i skikkethetsnemnda.

