
  

Instruks for Arbeidsutvalget i Studentparlamentet  1 

1. Definisjon  2 

1.1. Studentparlamentet skal nedsette et arbeidsutvalg, herunder kalt AU, for studieåret. 3 

Styret skal bestå av studentleder, nestleder, Utdanningskvalitetsansvarlig og velferds- og 4 

læringsmiljøansvarlig.  5 

1.2. AU er studentdemokratiets øverste organ mellom hvert studentparlamentsmøte.  6 

1.3. AU er forberedende og rådgivende organ for studentparlamentet. AU skal innstille på 7 

saker til Studentparlamentet.  8 

  9 

2. Valgbarhet  10 

2.1. Til arbeidsutvalget kan den student som er semesterregistrert ved HiØ inneværende 11 

semester stille og den som allerede er sittende medlem i AU, inkludert studentleder og 12 

nestleder 13 

2.2. Arbeidsutvalget velges inn av Studentparlamentet i løpet av april/mai. Styret velges for 14 

ett år og funksjonsperioden er 1.juli til 30.jun i hht. Valgreglementet 1-4 (1). Det tilstrebes 15 

å avholde valget i april og å starte markedsføring minimum i starten av mars. 16 

 17 

3. Mål  18 

3.1. Arbeidsutvalget skal gjøre Studentparlamentet til et aktivt, representert og respektert 19 

studentorgan innenfor Høgskolen i Østfold, samt på regionalt og nasjonalt nivå.  20 

3.2. Arbeidsutvalget skal gjøre Studentparlamentet til en mest mulig tilgjengelig innsats for 21 

egne studenter og andre som ønsker hjelp av eller samarbeid med Studentparlamentet.  22 

3.3. Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeid, slik at Studentparlamentet 23 

blir et enhetlig og slagkraftig studentorgan med evne til å ivareta studentenes interesser 24 

på best mulig måte.  25 

 26 

 27 

 28 

4. Felles for arbeidsutvalget (AU)   29 

4.1. Arbeidsutvalget står til ansvar for Studentparlamentet. 30 

4.2. AU står for den daglige driften av studentdemokratiet og skal følge opp arbeidsplan, 31 

resolusjoner og beslutninger vedtatt av Studentparlamentet, herunder vedtak.  32 



  

4.3. Under arbeidsutvalgets egne møter, har medlemmene i arbeidsutvalget tale-, forslags- 33 

og stemmerett. Organisasjonskonsulent har talerett der det er behov for opplysninger i 34 

enkelte saker.  35 

4.4. Arbeidsutvalgets medlemmer skal utarbeide og gjennomgå sakslistene til 36 

parlamentsmøtene før de sendes ut.  37 

4.5. Arbeidsutvalget skal innstille til saker. Om arbeidsutvalget er uenige i hva som skal være 38 

innstillingen kan AU-medlemmer som er i mindretall ta ut en dissens. Alternativene da er 39 

følgende:  40 

4.5.1. I selve sakspapiret til parlamentet skal det stå at ikke alle var enige, og hva den uenige 41 

parten heller foreslår.  42 

4.5.2. Levere mindretallsforslag hvor man utreder og formulerer et skriftlig vedtaksforslag med 43 

begrunnelse i tillegg til flertallets.  44 

4.6. Foruten vedtakspålagte arbeidsoppgaver skal arbeidsutvalget med bistand fra 45 

organisasjonskonsulent, ha ansvar for innkallelse og saksforberedelse til møtene i 46 

Studentparlamentet.   47 

4.7. Arbeidsutvalget har mandat til å behandle og gjøre vedtak i andre saker som er av 48 

organisatorisk og administrativ art. Arbeidsutvalget kan behandle og gjøre vedtak i 49 

hastesaker og saker som etter eget skjønn ikke er naturlig å belaste studentparlamentet 50 

med. Dette gjelder ikke viktige prinsipielle, studentpolitiske eller studentdemokratiske 51 

saker 52 

4.8. Arbeidsutvalget har ansvaret for at ordstyrer er orientert om saker til parlamentsmøter, 53 

samt møte- og aktivitetsplan.  54 

4.9. Arbeidsutvalget skal føre referat fra sine møter som skal fremlegges Studentparlamentet.   55 

4.10. Arbeidsutvalget vedtar en møteplan for hvert semester, - ved semesterstart.  56 

4.11. Alle studentråd skal ha en kontaktperson i Arbeidsutvalget. Kontaktpersonen har ansvar 57 

for oppfølging av studentrådet/studentrådene som er blitt fordelt ved starten av perioden. 58 

Kontaktperson sin rolle er nærmere beskrevet i “mandat for kontaktperson”. 59 

4.12. Studentparlamentet evaluerer kontaktpersonen sitt arbeid 1 gang per semester. 60 

Studentleder tar ansvar for evalueringen.  61 

4.13. Det skal gjennomføres obligatorisk opplæring og overlapp av nytt arbeidsutvalg (jf. 62 

samarbeidsavtalen), på bakgrunn av tidligere evalueringsrapporter og maler.   63 

4.14. Det skal arrangeres et obligatorisk studieseminar hvert år (jf. samarbeidsavtalen), den 64 

andre torsdagen i februar, på bakgrunn av tidligere evalueringsrapporter og maler.   65 

4.15. Arbeidsutvalget skal hvert semester utarbeide en halvårsrapport som skal inneholde 66 

aktiviteten og arbeidet som er gjort i perioden samt anbefalinger til neste periode.  67 

4.16. Mistillit mot arbeidsutvalget som følge av vedtak jf. Studentparlamentets vedtekter 68 

innebærer at AU-medlemmet må avslutte sitt verv umiddelbart.  69 



  

5. Studentleder   70 

 5.1.ANSETTELSESFORHOLD  71 

5.1.1.  Leder av studentparlamentet er heltids frikjøpt verv i 12 mnd., fra 01. juli til 30. juni.   72 

5.1.2. Stillingen lønnes som sekretær i henhold til Statens lønnsregulativ, og følger 73 

gjeldende lov og avtaleverk.   74 

5.1.3. Siden vervet er definert som et lønnet tillitsverv, er Høgskolen i Østfold formell 75 

arbeidsgiver. Studentparlamentet er oppdragsgiver.   76 

5.1.4. Avsetting av leder kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak etter 77 

studentparlamentets vedtekter.  78 

5.1.5. Studentleder har medarbeidersamtale med rektor to ganger årlig, samt 79 

medarbeidersamtale med arbeidsutvalget (AU) to ganger årlig.  80 

 81 

 5.2. ARBEIDSTID  82 

5.2.1. Leder har 37,5 timers arbeidsuke og skriver egne timelister som skal oppdateres 83 

hver 2.uke på felles plattform.   84 

5.2.2. Leder har anbefalt kjernetid mandag–fredag, 9.00–15.00 og kl. 9.00–14:15 (15. 85 

mai– 15. september).   86 

5.2.3. Leder skal være tilgjengelig minst én dag i uka på hvert studiested.  87 

5.2.4. Tilgjengeligheten skal så langt det lar seg gjøre koordineres med resten av 88 

arbeidsutvalget.   89 

5.2.5. Det må påregnes kveldsmøter, og arbeid i enkelte helger i forbindelse med 90 

lokale/nasjonale kurs og konferanser.   91 

5.2.6. Ferie og avspasering må avklares med resten av arbeidsutvalget og skal opplyses 92 

SpiØ i forkant.   93 

5.2.7. Arbeid utover 37,5 pr uke timer kan avspaseres, etter avtale.   94 

5.2.8. Studentleder kan velge å ta inntil 10 studiepoeng under funksjonsperioden 95 

  96 

 5.3. ARBEIDSOMRÅDE  97 

5.3.1.  Studentleder sitt hovedansvar er å følge opp studentpolitiske saker.  98 

5.3.2. Leder delegerer ansvar og fordeler oppgaver i studentparlamentet.   99 

5.3.3. Leder skal representere studentene og Studentdemokratiet opp mot den øverste 100 

ledelsen og utad.  101 

5.3.4. Leder har stemmerett ved stemmelikhet i studentparlamentets vedtak. Dette 102 

gjelder ikke ved personsaker (personvalg og mistillitsforslag).   103 



  

5.3.5. Leder har ansvar for håndtering av media på vegne av studentparlamentet, og 104 

skal være ansvarlig for uttalelser, pressemeldinger og innlegg i aviser. Leder har 105 

uttalelsesrett på vegne av alle studenter ved Høgskolen i Østfold, 106 

Studentparlamentet og AU.   107 

5.3.6. Leder bør dra på nasjonale konferanser og seminarer som representant for 108 

Studentparlamentet.   109 

5.3.8 Studentleder er kontaktperson for ett studentråd.  110 

5.3.8. Leder skal være oppdatert på nasjonale studentpolitiske saker som høringer, og 111 

bringer saker av interesse og relevans til Studentparlamentet for behandling.   112 

5.3.9. Leder skal jobbe opp mot større aktører, eksempelvis kommunen og 113 

fylkeskommunen, dersom det er hensiktsmessig for studentene ved HiØ.  114 

5.3.10.Leder skal representere studentene i Høgskolens faglige ledergruppe.  115 

5.3.11.Leder har dialogmøte med rektor minst to ganger i semesteret jf. 116 

Samarbeidsavtale. 117 

5.3.12.Lederne for Avdeling for organisasjon og tjenesteutvikling, Avdeling for 118 

studieadministrasjon og Avdeling for campustjenester skal avholde 119 

samarbeidsmøter med studentleder og nestleder 2-3 ganger per semester jf. 120 

samarbeidsavtalen. Studentleder er ansvarlig for agenda til møtet.  121 

5.3.13. Studentleder har hovedansvaret med å følge opp Studentenes helse og 122 

Trivselsundersøkelse (SHoT) i samråd med Velferd- og læringsmiljøansvarlig. 123 

5.3.14. Studentleder deltar i samarbeidsmøter med SiØ og er ansvarlig for å opprettholde 124 

en kontakt mellom SpiØ og SiØ.  125 

5.3.15. Studentleder har hovedansvar for planlegging til opplæring av nytt arbeidsutvalg 126 

og gjennomføringen av opplæringen i juni jamfør pkt. 4.13. 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 139 



  

6. Nestleder  140 

 6.1. ANSETTELSESFORHOLD  141 

6.1.1. Nestleder av studentparlamentet er et 100% verv i 12 mnd., fra 01. Juli til 30.juni.  142 

6.1.2. Stillingen lønnes som sekretær i henhold til Statens lønnsregulativ, og følger 143 

gjeldende lov og avtaleverk. Siden vervet er definert som et lønnet tillitsverv, er 144 

Høgskolen i Østfold formell arbeidsgiver. Studentparlamentet er oppdragsgiver.  145 

6.1.3. Avsetting av nestleder kan kun skje ved et gyldig mistillitsvedtak etter 146 

studentparlamentets vedtekter. I tvister knyttet til høgskolen som formell 147 

arbeidsgiver er høgskoledirektøren øverste overordnede.  148 

6.1.4. Nestleder har medarbeidersamtale med studentleder to ganger årlig og etter 149 

behov.  150 

  151 

 6.2. ARBEIDSTID  152 

6.2.1. Nestleder har i utgangspunktet 37,5 timers arbeidsuke, men det må påregnes at 153 

det i perioder er mer/mindre å gjøre. Møter i studentparlamentet inngår ikke i 154 

stillingsressursen, men regnes som en del av ubetalt verv.  Nestleder fører intern 155 

timeliste som skal oppdateres på felles plattform hver 2. uke. Arbeidsoppgavene i 156 

denne instruksen og arbeidsplanen tas til hensyn.   157 

6.2.1 Nestleder har 37,5 timers arbeidsuke og skriver egne timelister som skal 158 

oppdateres hver 2.uke på felles plattform.    159 

6.2.2. Nestleder har anbefalt kjernetid mandag–fredag, 9.00–15.00 og kl. 9.00–14:15 (15. 160 

mai– 15. september).    161 

6.2.3. Nestleder skal være tilgjengelig minst én dag i uka for hvert studiested.   162 

6.2.4. Avspasering må avklares med arbeidsutvalget og skal opplyses SpiØ i forkant.    163 

6.2.5. Det må påregnes kveldsmøter, og arbeid i enkelte helger i forbindelse 164 

med lokale/nasjonale kurs og konferanser.   165 

6.2.6. Arbeid utover 37,5 timer kan avspaseres etter avtale.   166 

6.2.7. Nestleder kan velge å ta inntil 10 studiepoeng under funksjonsperioden.   167 

 168 

 169 

 6.3. ARBEIDSOMRÅDER  170 

6.3.1. Nestleder jobber organisatorisk og samarbeider tett med studentleder. 171 

6.3.2. Nestleder er leders stedfortreder og har plikt til å holde seg informert om alle saker 172 

som er under behandling av Studentparlamentet.   173 



  

6.3.3. Nestleder har det organisatoriske ansvaret i arbeidsutvalget, og er ansvarlig 174 

for oppdatering av informasjon på gjeldende elektronisk plattform.  175 

6.3.4. Nestleder har ansvar for rekruttering til- og oppfølging av fadderstyret.   176 

6.3.5. Nestleder skal være kontaktperson for to (2) studentråd.   177 

6.3.6. Nestleder har hovedansvaret for markedsføring og planlegging av arrangementer i 178 

regi av SpiØ.    179 

6.3.7. Nestleder har ansvar for Studentparlamentets budsjett og økonomi, og skal 180 

sammen med resten av arbeidsutvalget sende inn budsjettforslag, sette opp 181 

periodisert budsjett osv.   182 

6.3.8. Nestleder skal sammen med studentleder, delta på møter med direktørene opptil 183 

2 ganger i semesteret.  184 

6.3.9. Nestleder har hovedansvaret med å følge opp Studiebarometeret i samråd med 185 

Utdanningskvalitetsansvarlig.  186 

6.3.10 Nestleder har sammen med studentleder ansvar for opplæring og oppfølging av 187 

studenter i styrer, råd og utvalg i samråd med Utdanningskvalitetsansvarlig og 188 

med nødvendig bistand fra resten av AU.  189 

6.3.11. Nestleder bistår med planlegging til opplæring av nytt arbeidsutvalg og deltar på 190 

selve opplæringen i juni jamfør pkt. 4.13. 191 

 192 

 193 

 194 

 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 



  

7. Velferds- og læringsmiljøansvarlig  211 

7.1. ANSETTELSESFORHOLD  212 

7.1.1. Velferds- og læringsmiljøansvarlig er et verv i 12 mnd., fra 01. Juli til 30.juni.   213 

7.1.2. Velferds- og læringsmiljøansvarlig avgjør selv om, og eventuelt hvor 214 

mye, vedkommende vil studere ved siden av vervet. Studiene må dermed 215 

tilpasses etter stillingen. 216 

7.1.3.  Avsetting av Velferds- og læringsmiljøansvarlig kan kun skje ved et 217 

gyldig mistillitsvedtak etter studentparlamentets vedtekter. 218 

7.1.4. Velferds- og læringsmiljøansvarlig har medarbeidersamtale med studentleder 219 

to ganger årlig og etter behov.   220 

 221 

7.2.ARBEIDSTID  222 

7.2.1. Velferds- og læringsmiljøansvarlig fungerer i et ulønnet verv og har som 223 

hovedoppgave å være bindeledd mellom Læringsmiljøutvalget og Arbeidsutvalget. 224 

Velferds- og læringsmiljøansvarlig fører timelister og må selv passe på at vervet 225 

ikke går utover studiene. 226 

7.2.2. Velferds- og læringsmiljøansvarlig deltar på Studentparlamentsmøter og 227 

Arbeidsutvalgsmøter i tillegg til møter i Læringsmiljøutvalget.  Arbeidsoppgavene i 228 

denne instruksen og arbeidsplanen tas til hensyn.   229 

7.2.3. Velferds- og læringsmiljøansvarlig skal ha bør være tilgjengelig for studentene 230 

minst én dag i uka.    231 

7.2.4. Tilgjengeligheten bør koordineres med Studentleder og resten av AU så langt det 232 

lar seg gjøre.    233 

7.2.5. Velferds- og læringsmiljøansvarlig må søke om permisjon til studentleder og bør 234 

opplyse SpiØ om hen ikke er tilgjengelig over en periode. 235 

7.2.4. Avspasering må avklares med resten av arbeidsutvalget.    236 

7.2.5. Det må påregnes kveldsmøter, og arbeid i enkelte helger i forbindelse 237 

med lokale/nasjonale kurs og konferanser.  238 

 239 

 7.3. ARBEIDSOMRÅDER  240 

7.3.1. Velferds- og læringsmiljøansvarlig stiller som nestleder eller leder i 241 

læringsmiljøutvalget (LMU).    242 

7.3.2. Bistår nestleder og studentleder i opplæring og oppfølging av studenter i styrer, 243 

råd og utvalg i samråd med Utdanningskvalitetsansvarlig  244 



  

7.3.4. Oppfordres til å dra på nasjonale konferanser av relevans (for eksempel 245 

UNIVERSELL-konferansen).   246 

7.3.5. Har ansvar for å følge opp eventuelle saker eller klager innenfor sitt 247 

ansvarsområde.   248 

7.3.6. Skal delta på Arbeidsutvalgsmøter og Studentparlamentsmøter så fremt ikke 249 

annet er avtalt. På disse møtene skal det detaljert orienteres om arbeid som er 250 

gjort siden forrige møte.    251 

7.3.7. Skal delta på planleggingen og gjennomføringen av Avspark med resten 252 

av arbeidsutvalget, studentleder og organisasjonskonsulent for nytt 253 

Studentparlament i januar.    254 

7.3.8. Velferds- og læringsmiljøansvarlig skal automatisk stille som delegat til 255 

Høgskolens delegasjon til NSO, men det blir opptil parlamentet å rangere 256 

vedkommende på lik linje som de andre som stiller. Blir vedkommende stemt inn 257 

som delegat, deltar vedkommende på lik linje som de andre i delegasjonen og det 258 

forventes lik deltakelse, og at vedkommende følger instruksene gitt av 259 

delegasjonsleder.    260 

7.3.9. Velferds- og læringsmiljøansvarlig skal bistå Arbeidsutvalget med annet 261 

forefallende arbeid.    262 

7.3.10. Velferds og læringsmiljøansvarlig bistår med planlegging til opplæring av nytt 263 

arbeidsutvalg og deltar på selve opplæringen i juni jamfør pkt. 4.13. 264 

 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 

 278 

 279 

 280 

 281 

 282 



  

8. Utdanningskvalitetsansvarlig  283 

8.1. ANSETTELSESFORHOLD  284 

8.1.1. Utdanningskvalitetsansvarlig er et verv i 12 mnd., fra 01. juli til 30. Juni.   285 

8.1.3. Utdanningskvalitetsansvarlig avgjør selv om, og eventuelt hvor mye, 286 

vedkommende vil studere ved siden av vervet. Studiene må dermed tilpasses etter 287 

stillingen.   288 

8.1.4. Avsetting av Utdanningskvalitetsansvarlig kan kun skje ved et gyldig 289 

mistillitsvedtak etter studentparlamentets vedtekter. I tvister knyttet til høgskolen 290 

som formell arbeidsgiver er høgskoledirektøren øverste overordnede.   291 

8.1.5. Utdanningskvalitetsansvarlig har medarbeidersamtale med studentleder to ganger 292 

årlig og etter behov.   293 

  294 

 8.2. ARBEIDSTID  295 

8.2.1. Utdanningskvalitetsansvarlig fungerer i et ulønnet verv og har som hovedoppgave 296 

å være bindeledd mellom Utdanningskvalitetsutvalget og Arbeidsutvalget. 297 

Utdanningskvalitetsansvarlig fører timelister og må selv passe på at vervet ikke 298 

går utover studiene.   299 

8.2.2. Utdanningskvalitetsansvarlig deltar på Studentparlamentsmøter og 300 

Arbeidsutvalgsmøter i tillegg til møter i Utdanningskvalitetsutvalget.  301 

8.2.3. Utdanningskvalitetsansvarlig bør være tilgjengelig for studentene minst én dag i 302 

uka.  303 

8.2.4. Tilgjengeligheten bør koordineres med Studentleder og resten av AU så langt det 304 

lar seg gjøre.    305 

8.2.5. Det må påregnes kveldsmøter, og i arbeid i enkelte helger i forbindelse med 306 

lokale/nasjonale kurs og konferanser.  307 

            308 

 8.3. ARBEIDSOMRÅDER  309 

8.3.1. Utdanningskvalitetsansvarlig sitter som et fast medlem i 310 

utdanningskvalitetsutvalget (UKU).    311 

8.3.2. Bistår nestleder og studentleder i opplæring og oppfølging av studenter i styrer, råd 312 

og utvalg, i samråd med Velferds- og læringsmiljøansvarlig  313 

8.3.3. Skal bistå nestleder med arbeidet rundt Studiebarometeret.   314 

8.3.4. Oppfordres til å dra på nasjonale konferanser av relevans (for eksempel NOKUT-315 

konferansen).   316 



  

8.3.5. Har ansvar for å følge opp eventuelle saker eller klager innenfor sitt 317 

ansvarsområde.   318 

8.3.6. Skal delta på Arbeidsutvalgsmøter og Studentparlamentsmøter så fremt ikke 319 

annet er avtalt. På disse møtene skal det detaljert orienteres om arbeid som er 320 

gjort siden forrige møte.    321 

8.3.7. Skal delta på planleggingen og gjennomføringen av Avspark med resten 322 

av arbeidsutvalget, studentleder og Org.kons for nytt Studentparlament i januar. 323 

8.3.8. Skal behandle saker og følge opp eventuelle klager innen sitt ansvarsområde 324 

som studenter kommer med. 325 

8.3.9. Utdanningskvalitetsansvarlig skal automatisk stille som delegat til 326 

Høgskolens delegasjon til NSO, men det blir opptil parlamentet å rangere 327 

vedkommende på lik linje som de andre som stiller. Blir vedkommende stemt inn 328 

som delegat, deltar vedkommende på lik linje som de andre i delegasjonen og det 329 

forventes lik deltakelse, og at vedkommende følger instruksene gitt av 330 

delegasjonsleder.    331 

8.3.10. Utdanningskvalitetsansvarlig skal bistå Arbeidsutvalget med annet forefallende 332 

arbeid. 333 

8.3.12. Utdanningskvalitetsansvarlig bistår med planlegging til opplæring av nytt 334 

arbeidsutvalg og deltar på selve opplæringen i juni jamfør pkt. 4.13.   335 

   336 

9. Mistillit   337 

9.1. Mistillit mot medlemmer i arbeidsutvalget som følge av gyldig vedtak jfr. vedtektene i 338 

Studentparlamentet innebærer at arbeidsutvalgsmedlemmet må avslutte sitt verv 339 

umiddelbart.  340 

 341 

10. Formelle bestemmelser  342 

10.1. Denne instruks kan endres med kvalifisert flertall i Studentparlamentet.    343 

10.2. Stillingsinstruks for arbeidsutvalget revideres 344 

10.2.1. hvert tredje år i løpet av vårsemesteret og godkjennes med kvalifisert flertall av 345 

Studentparlamentet.   346 

10.2.2. dersom rammevilkårene endres. 347 

10.3. Denne instruks trer i kraft 12.03.2020 og gjelder inntil ny instruks vedtas av 348 

Studentparlamentet.    349 

10.4. Sist revidert: 12.juni 2021 350 


