
Funksjonsbeskrivelse for studentråd 
Studentparlamentet i Østfold 
 
Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved hver avdeling. Studentrådene 
skal jobbe opp imot avdelingens ledelse og behandle saker som gjelder på avdelingsnivå. 
Studentrådet plikter i å avholde jevnlige møter der de diskuterer saker på avdelingen og 
Studentparlamentets arbeid. 
 
Det er 5 studentråd totalt ved Høgskolen i Østfold. Hvert studentråd består av Leder, 
Nestleder, Tillitsvalgtansvarlig, Informasjonsansvarlig og Markedsførings- og 
rekrutteringsansvarlig. 
 

1. VALGBARHET 
 
1.1. Studentråd velges ved digitalt urnevalg i månedsskifte oktober/november 

hvert studieår. 
1.2. Studentrådet blir valgt for ett år av gangen med funksjonstid fra 1. januar til 

31. desember. 
1.3. Alle studenter som har betalt semesteravgift kan stille til valg ved sin avdeling. 

 

2. STUDENTRÅDET 
 
2.1. Studentrådet skal være talerør mellom studentene og Studentparlamentet. 
2.2. Studentrådet skal jobbe for å forbedre studentvelferden ved sin avdeling. 
2.3. Studentrådet skal jobbe med saker som er på avdelingsnivå. Andre saker 

sendes videre til Studentparlamentet. 
2.4. Studentrådet plikter å stille to kandidater på studentparlamentsmøter. Dette 

skal være leder og nestleder. Hvis en av de ikke har mulighet til stille fungerer 
resten av Studentrådet som vara. 

 

3. LEDER 
 
3.1. Ansvarsområder 

3.1.1. Leder har det overordnede ansvaret for det politiske arbeidet i 
studentrådet. 

3.1.2. Leder har ansvar for å delegere arbeidsoppgaver til resten av studentrådet 
og har ansvar for at disse oppgavene blir gjort. 

3.1.3. Studentrådsleder har det politiske ansvaret i rådet. 
3.1.4. Leder er Studentrådets øverste myndighet og har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet i Studentrådet. 
3.1.5. Leder har ansvaret for at vedtak fattet i Studentrådet iverksettes. 
3.1.6. Leder har det overordnede ansvaret for kommunikasjon med 

studentrepresentanter i lokale styrer, råd og utvalg. 
 



 
3.2. Oppgaver 

3.2.1. Leder skal i samarbeid med nestleder og informasjonsansvarlig lage 
saksliste til studentrådsmøtene, og leder skal skrive innstilling til alle 
vedtakssaker. 

3.2.2. Leder sitter i Studentparlamentet med tale-, forslags- og stemmerett. 
3.2.3. Leder plikter å diskutere Studentparlamentets saker med resten av 

studentrådet slik at den på Studentparlamentsmøter, på best mulig måte, 
kan tale på vegne av hele studentrådet. 

3.2.4. Leder skal, på Studentparlamentsmøte, orientere om studentrådets 
aktivitet. 

3.2.5. Leder skal holde Studentrådet orientert om Studentparlamentets aktivitet. 
3.2.6. Leder skal holde Studentrådets ansvarsperson fra Arbeidsutvalget 

orientert om Studentrådets aktivitet. 
 

3.3. Honorar 
3.3.1. Vervet som Studentrådsleder er honorert. Honoraret er på 6000,- for 

vårsemesteret og 5000,- for høstsemester og blir utbetalt etterskuddsvis. 
Beløpet utbetales i utgangen av juni og desember og er skattepliktig. 

3.3.2. Studentrådsleder pliktes å være tilstede gjennom hele sin funksjonstid, 
samt å gjennomføre sine oppgaver for å kunne få utbetalt fullt honorar.  

3.3.3. Dersom et annet rådsmedlem trer inn som stedfortreder over en 
tidsperiode på 1 måned, honoreres denne med 1/6 del av honoraret i 
vårsemesteret og 1/5 del av honoraret i høstsemesteret.   

 

4. NESTLEDER 
 
4.1. Ansvarsområder 

4.1.1. Nestleder er ansvarlig for det organisatoriske arbeidet i rådet. 
4.1.2. Nestleder er leders stedfortreder og er pliktet til å holde seg oppdatert i 

leders arbeidsoppgaver. Ved leders forfall overtar nestleder alle leders 
oppgaver og ansvarsområder. 

4.1.3. Nestleder plikter i å avlaste leder der det er nødvendig. 
4.1.4. Nestleder skal ha tett dialog med leder om hvilke saker studentrådet skal 

fokusere på. 
 

4.2. Oppgaver 
4.2.1. Nestleder sitter i Studentparlamentet med tale-, forslags- og stemmerett. 
4.2.2. Nestleder plikter seg i å diskutere Studentparlamentets saker med resten 

av studentrådet slik at den på Studentparlamentsmøter, på best mulig 
måte, kan tale på vegne av hele studentrådet. 

4.2.3. Nestleder er ansvarlig for å utarbeide en møteplan for semesteret i 
samråd med resten av studentrådet, som skal fremlegges og godkjennes 
av studentrådsleder. 

4.2.4. Nestleder skal, i samråd med leder, holde Studentrådet orientert om 
Studentparlamentets aktivitet. 

4.2.5. Nestleder skal, i leders fravær, lede møter i Studentrådet. 



 
4.3. Honorar 

4.3.1. Dersom nestleder over en periode på en hel måned må tre inn i stillingen 
som leder, honoreres nestleder med 1/6 del av leders honorar på 
vårsemesteret og 1/5 del av honoraret i høstsemesteret.  

 

5. INFORMASJONSANSVARLIG 
 
5.1. Ansvarsområder 

5.1.1. Informasjonsansvarlig har ansvaret for å opprettholde god 
kommunikasjon innad i rådet.  

5.1.2. Informasjonsansvarlig har ansvaret for at møtereferater blir arkivert og 
gjort tilgjengelig for resterende medlemmer av Studentparlamentets 
organisasjon. Referat skal fremlegges og godkjennes av leder innen 7 
dager etter forrige rådsmøte og referatet skal legges tilgjengelig på 
gjeldende plattform innen 14 dager etter endt møte. 

5.1.3. Informasjonsansvarlig har ansvaret for å holde kontroll på rådets økonomi 
og at pengene blir brukt til å øke studentvelferden ved avdelingen. Rådets 
regnskap legges frem av org.kons. for SpiØ på siste parlamentsmøte i vår- 
og høstsemesteret. 

 
5.2. Oppgaver 

5.2.1. Informasjonsansvarlig skal i samråd med leder og nestleder kalle inn til 
studentrådsmøter. 

5.2.2. Informasjonsansvarlig har ansvaret for å skrive referater fra studentråd og 
programtillitsvalgtmøter. Referat skal fremlegges og godkjennes av leder 
innen 7 dager og referatet skal legges tilgjengelig på gjeldende plattform 
innen 14 dager etter endt møte. 

5.2.3. Informasjonsansvarlig skal, i samarbeid med leder og nestleder, utarbeide 
saksliste til møter i studentrådet. 

5.2.4. Informasjonsansvarlig skal, i samråd med tillitsvalgtansvarlig, kalle inn til 
programtillitsvalgtmøter. 

 

6. PROGRAMTILLITSVALGTANSVARLIG 
 
6.1. Ansvarsområder 

6.1.1. Programtillitsvalgtansvarlig har det overordnede ansvaret for oppfølging 
av de programtillitsvalgte og skal være et bindeledd mellom studentrådet 
og de programtillitsvalgte. 

6.1.2. Programtillitsvalgtansvarlig har ansvar for at det avholdes jevnlige møter 
med programtillitsvalgte. Møtene skal holdes én gang i måneden så langt 
det lar seg gjøre. 

6.1.3. Programtillitsvalgtansvarlig har ansvar for å orientere de 
programtillitsvalgte om Studentrådets og Studentparlamentets aktiviteter, 
samt orientere fra tidligere møter.  

 
 



6.2. Oppgaver 
6.2.1. Programtillitsvalgtansvarlig skal, i samråd med informasjonsansvarlig, kalle 

inn til møter med programtillitsvalgte. 
6.2.2. Programtillitsvalgtansvarlig skal, i samråd med informasjonsansvarlig, føre 

tilstedeværelsesliste på programtillitsvalgtmøtene. 
6.2.3. Programtillitsvalgtansvarlig skal innhente navn, epostadresse og 

telefonnummer til de programtillitsvalgte i starten av høstsemesteret. 
Kontaktinformasjonen og oppmøtelister lagres på aktuell digital plattform 
og oppdateres jevnlig.  

6.2.4. Programtillitsvalgtansvarlig skal, i samarbeid med resten av rådet, 
gjennomføre opplæring av de programtillitsvalgte på det første 
programtillitsvalgtmøtet i høstsemesteret. 

6.2.5. Programtillitsvalgtansvarlig skal lede de jevnlige møtene med 
programtillitsvalgte. Ved fravær av programtillitsvalgtansvarlig, skal en av 
de andre i studentrådet fungere som vara.  
 

 

7. MARKEDSFØRINGS- OG REKRUTTERINGSANSVARLIG 
 
7.1. Ansvarsområder 

7.1.1. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig hovedansvaret for å 
markedsføringen av rådet. 

7.1.2. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig har hovedansvaret for å bistå i 
markedsføringen av Studentparlamentet i Østfold. 

7.1.3. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig har, i samråd med 
Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig fra andre studentråd, 
hovedansvaret for å rekruttere studenter til studentvalget og andre styrer, 
råd og utvalg. 

7.1.4. Markeds- og rekrutteringsansvarlig skal ha dialog og samarbeid med 
valgkomitéen og fungere som bindeledd mellom valgkomitéen og 
studentrådet.  

7.2. Oppgaver 
7.2.1. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig skal bistå fadderstyret i 

rekruttering av faddere. 
7.2.2. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig skal kontinuerlig være på utkikk 

etter potensielle kandidater til verv. Promgramtillitsvalgtsmøter bør 
benyttes som arena for rekruttering.  

7.2.3. Markedsførings- og rekrutteringsansvarlig skal bistå Arbeidsutvalget i 
planlegging og gjennomføringen av valg i regi av Studentparlamentet. 

7.2.4. Hvert semester utarbeider markedsførings- og rekrutteringsansvarlig en 
plan for rekruttering til styrer, råd og utvalg, i samråd med resten av rådet. 
Planen for vårsemesteret fremlegges på parlamentsmøtet i februar og for 
høstsemesteret i september. 

  



8. SUPPLERING  
 

8.1.1. Dersom leder av studentrådet trekker seg eller (faller fra), trer nestleder 
inn i ny rolle som studentrådsleder. Dersom nestleder ikke ønsker å tre inn 
rollen som studentrådsleder, kan rådet velge å rekonstituere seg. 

8.1.2. Dersom øvrige i rådet trekker seg eller (faller fra), rykker 1.vara inn som 
fast medlem av rådet og rådet rekonstituerer seg selv. 

8.1.3. Dersom rådet henter inn nye varaer skal mulige kandidater diskuteres 
innad i rådet før de blir spurt om å tre inn som vara. Det må også vedtas 
hvilken rangering i vararekken de skal ha og de føres inn etter 
eksisterende varaer. 

 
 

9. GENERELLE BESTEMMELSER 
 
9.1. Denne instruksen kan endres med alminnelig flertall i Studentparlamentet. 
9.2. Denne instruksen trer i kraft 08.06.18.  
9.3. Denne instruksen kan revideres årlig i løpet av høstsemesteret og må 

godkjennes av Studentparlamentet før en eventuell ny revidert utgave kan tre 
i kraft. 
 

 
 
 


