
SAKSPAPIRER

 

 
 
Møtedato: 14.03.2019 Møtested: Fredrikstad, S-501 
 

Arkivref: Atnf/26-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 26-19 VEDTAK GODKJENNINGER 

 
a. Godkjenning av innkalling 

 
Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
 

b. Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til eventuelt 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslisten og tidsplanen godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 
 
 

c. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
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Forslag til saksliste 
 

15:15 - 15:20 26-19 VEDTAK INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 
a. Godkjenning av innkalling 
b. Godkjenning av saksliste 
c. Godkjenning av protokoll 

15:20 - 15:25 27-19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

15:25 - 15:45 28-19 ORIENTERING ORIENTERINGER: 
a. Leder orienterer 
b. Arbeidsutvalget orienterer 
c. Studentrådene orienterer 
d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

      e.Fadderleder orienterer 
f. Læringsmiljøkonsulenten orienterer 
g. Studentsamskipnaden orienterer 
h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 
i.  Studentsamfunnene orienterer 
j. Ledelsen orienterer 

15:45 -16:45 16-19 VEDTAK RESOLUSJONER  

16:45 - 17:00 29-19 DISKUSJON EVALUERING AV STUDIESEMINARET  

 PAUSE 10 MIN  

17:10 - 17:25 30-19 VEDTAK “MATPAKKEUKEN”  

17:25 - 17:50 20-19 VEDTAK VALGKOMITÉ 

17:50 - 18:05 31-19 VEDTAK VELFERDSDAGER 

18:05 - 18:15 32-19 ORIENTERING PÅSKEEGGJAKT 

18:15 - 18:20 33-19 ORIENTERING 17. MAI ARRANGEMENT 

18:20 - 18:30 34-19 DISKUSJON BOWLING FOR STUDENTPARLAMENT 

18:30 - 18:35 35-19 ORIENTERING ENDRINGER I STILLINGSINSTRUKSER m.m 

18:35 - 18:45 36-19 DISKUSJON UTGIFTER TIL STUDIETURER  

18:45 - 18:50 37-19 ORIENTERING HIØ’ KILDESORTERINGSPROSJEKT  

  EVENTUELT  

18:50 - 19:00 38-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 
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Arkivref: Atnf27/-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr:27 -19 VEDTAK VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER 

 
Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 2.7. 
 

“Møteleder for SpiØ-møtene velges av parlamentet på hvert møte. 
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder fremkommer i sakspapirene.” 

 
Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget foreslår Studentleder Fahad Said  som møteleder og  som ordstyrer og Hanne 
Kristin Sudmann Steensæth fra studentråd IR.  
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Arkivref: Atnf/28-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 28-19 ORIENTERING ORIENTERINGER 

 
 
Sak 

a. Leder orienterer 
På den tiden sakslisten har blitt skrevet så har studentleder reist til innspillsmøte om UH 
loven i Bergen og har dermed ikke hatt anledning til å skrive sin orientering som vanlig. 
Som et resultat så vil noen av orienteringen være muntlig på selve møtet.  
Siden sist så har jeg 

- Arrangert to workshop om revidering av UH loven og Forskriftene til HiØ på 
begge studiesteder. (Takk til LU, ØSS, IR, og HV for deltakelse). 

- Løst saker om studieturer 
- Holdt fortet med kakedag på begge steder i samme uke 
- Holder på å skrive resolusjon om SiØ, ønsker gjerne flere medhjelpere  

Orienterer mer på møtet neste uke.  
 
 

b. Arbeidsutvalget orienterer 

b1. Nestleder 

Siden sist har jeg deltatt på kakedag og i samråd med Elise fått sendt ut evalueringsskjema for 
årets studieseminar, hvor vi fått nesten 50 svar! Disse har jeg gått gjennom for å se på hvilke 
forberingspunkter som blir nevnt, og hva vi har gjort som var bra. Alt dette er tatt med i en større 
guide som akkurat er ferdigstilt og lagt ut på Drive. Tanken bak denne er at den nye Sander skal 
kunne få god innsikt i hvilke erfaringer og refleksjoner jeg og resten av AU har gjort oss 
vedrørende årets studieseminar. For de som er spesielt interessert så ligger denne i sin helhet 
ute under “arrangementer -> seminar -> 2019” og kan leses der. Jeg tror dette vil være en viktig 
ressurs som kan bidra til å gjøre studieseminaret 2020 enda bedre, og jeg har derfor lagt ned 
mye arbeid i denne. Videre har jeg deltatt på workshop i Fredrikstad for å gå gjennom UH-loven 
i forkant av innspillsmøtet. Uken etter dette dro jeg og Fahad til Bergen for å delta på formøte og 
innspillsmøte for revidering av UH-loven. Dette vil jeg orientere mer om på parlamentsmøtet. 

 
b2.Læringsmiljøansvarlig  

- Jobbet med resolusjonsprosessen 
- Gjennomført medarbeidersamtale med IT, LU og ØSS 
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c. Studentrådene orienterer 

 

d. Organisasjonskonsulenten orienterer 

Har jobbet med å bistå fadderstyret mye, og deltatt på flere av deres møter. Fadderstyret har 
kommet gått i gang, og de har en klar plan for årets fadderuker. De har også avklart mange ting 
som det er viktig for styrets videre samarbeid at er bestemt tidlig. 
Deltok på et møte fadderstyret hadde med høgskolen om økonomi, her ble et viktig grunnlag 
lagt og ansvaret som ligger i dette har tydlig blitt formidlet.  
Skal også den 19 mars ha møte med fadderstyret sammen med markedsenheten, der 
fadderstyret skal få hjelp til å sette opp en plan for markedsføring.  
Deltatt på dialogmøte med fungrende rektor, føler det vi tok opp ble tatt veldig på alvor og at ting 
ble tatt videre med engang. Jeg ytret blant annet frustrasjon over at det ikke har skjedd noe i 
forhold til evakurering fra 2.etg og 3 etg. - det resulterte i at det nå skal avholdes et møte om 
dette mot slutten av mnd, med alle sentrale parter innvolvert.  
Deltatt på Work-shop i Fredrikstad for revidering av UH loven 
Deltatt på begge kakedager 
Bestilt inn dumle som vi nå har fått levert. 
Skrevet attester  
jobbet med mye forfallende kontorarbeid  
 

e. Fadderleder orienterer 
f. Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

g. Studentsamskipnaden orienterer 

h. Høgskolestyrerepresentantene orienterer 

i. Studentsamfunnene orienterer 

      J.    Ledelsen orienterer  
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Arkivref: Atnf/16-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Læringsmiljøansvarlig 

Saksnr:16 -19 VEDTAK RESOLUSJONER 

 
Bakgrunn 
Resolusjonene som blir sendt inn før parlamentsmøte skal leses av hvert råd og bli tatt stilling 
til. Rådene må derfor lese de resolusjonene som blir sendt ut og gjøre seg opp en mening rundt 
de til parlamentsmøte. Om en resolusjon inneholder redaksjonelle feil/skrivefeil, så kan man 
likevel vedta resolusjonen. Ved redaksjonelle feil menes at AU da endrer i skrivefeil eller 
formuleringer, så langt det ikke endrer meningen. 
 
Sak 
På parlamentsmøte i februar virket det som det var mest stemning for å sende inn 
endringsforslag/strykningsforlag/tillegsforslag før selve parlamentsmøte slik at dette ikke opptar 
mye av tiden på parlamentsmøte. Det er derfor ønskelig at hvert råd sender inn dette på 
forhånd av parlamentsmøte. 
 
Forslag til vedtak 
Rådene skal bli enige om de:  
(1) Vedtar resolusjonen. (Resolusjonen publiseres og blir parlamentets politikk). 
(2) Ikke vedtar resolusjonen på grunn av for lite gjennomarbeidet. (Resolusjonen kan da 
fremmes på et senere parlamentsmøte om den da blir jobbet mer med). 
(3) Ikke vedtar resolusjonen på grunn av innhold (man er da uenig i saken/resolusjonen).  
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Arkivref: Atnf/29-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Nestleder i AU 

Saksnr: 29-19 DISKUSJON EVALUERING AV STUDIESEMINARET  

 
Bakgrunn 
Hvert år avholder Studentparlamentet studieseminar for studenter og ansatte ved Høgskolen i 
Østfold. Dette er en dag der all undervisning utgår slik at studentene skal kunne delta.  
 
Sak 
Evaluering har blitt sendt ut, men Arbeidsutvalget lurer på om Studentparlamentet har noen 
konkrete tilbakemeldinger på årets studieseminar, og om det er innspill som det er viktig at 
Studentparlamentet/Arbeidsutvalget som skal holde dette seminaret til neste år får.    
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Arkivref: Atnf/30-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 30 -19 VEDTAK “MATPAKKEUKEN”  

 
Bakgrunn 
Det har lenge vært sterk misnøye mot prisene i kantinen, og ting ble heller ikke bedre av at man 
fant ut at det er prisforskjell på en del enkelt varer på de to studiestedene. I mange år har 
studentparlamentet forsøkt å senke prisene på baguetter og varm mat i kantina, uten suksess.  
 

Sak 
«Studentparlamentet inviterer til felles lunsj for alle mandag til fredag mellom kl. 11:00 til 12:00, 
ta med matpakke, vi stiller med kaffe». Selve “matpakkeuken” med på å forebygge ensomhet og 
god studentøkonomi. Vi trenger minst to per studentråd til å delta på opplegget og noen til å 
koke kaffe. Det er også en mulighet til å synliggjøre oss som gode tillitsvalgte(gensere bør 
brukes).  
 

Forslag til vedtak:  
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er at «Matpakkeuken» gjennomføres i uke 14, fra 1 april til 5 
april, med hjelp fra studentrådene.   
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Arkivref: Atnf/20-19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 20-19 DISKUSJON VALGKOMITÉ 

 
Bakgrunn 
Hvert år skal studentparlamentet velge studentrepresentanter til høyskolens mange styrer, råd og utvalg. 
De siste årene har intervjuene og innstillingene blitt skrevet av to separate komitéer, der 
parlamentsmedlemmer ikke har fått delta på intervjuene av studentleder og arbeidsutvalg, og heller ikke 
fått være med på å innstille de.  
 
Sak 
Det viser seg at disse innstillingene legger et viktig grunnlag for valget som skal taes, derfor ønsker 
sittende Arbeidsutvalg å ha med inntil tre parlamentsmedlemmer i prosessen.  
 
Det er en viktig forskjell mellom de to typene valg som nå skal foretaes.  
Eksterne valg (høyskolens styre og utvalg utenfor parlamentet) : De i komitén blir ikke direkte påvirket av 
vervet, men kan inneha viktig kunnskap til vervene. 
 
Intern valg (Arbeidsutvalget og studentleder) : Viktig at avtroppende leder får stille spørsmål- samt 
Org.Kons som er den nye leders nærmeste kollega, og tre internt fra parlamentet. Studentledervervet og 
Arbeidsutvalget er veldig sentrale verv som ingen fra høyskolens side som følger opp, da det er 
Studentparlamentet selv som er deres arbeidsgiver.  
 
Totalt trenges det 6 stk på to grupper. Mulighet for vara i disse er selvsagt åpent.  
De som skal sitte i disse komitéen kan ikke selv stille til verv det skal intervjues til. 
Elise tar kontakt med de som blir stemt inn i komitéen. 
 
Forslag til vedtak:  
Arbeidstvalgets forslag til vedtak er at det nedsettes to komitéer, En for eksterne (styrer og utvalg) – 
sånn som tidligere, med medlemmer fra parlamentet + Org.Kons som sekretær, med mulighet for at en 
ekstern kan delta, og en for interne som intervjuer  (Arbeidsutvalget) – Studentleder, Org.Kons og tre 
parlamentsmedlemmer.  
Og hvem fra Parlamentet vil sitte i komitéene? - totalt 6 stk, inntil 3 personer i hver komité  
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Arkivref: Atnf/31-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder  

Saksnr: 31-19 VEDTAK VELFERDSDAGER  

 

Bakgrunn 
På Parlamentsmøte på avspark i januar vedtok sittende Studentparlament i arbeidsplanen å 
innføre inntil to velferdsdager pr semester.  
 
Sak 
Forslag til velferdsdager Filmkveld med popcorn maskin og Debatt kveld - disse er forslag som 
lett vil kunne gjennomføres og som krever lite. Dersom det er andre forslag er det med 
forbehold at de som foreslår det har en plan for gjennomføring. 
 
Forslag for datoer til velferdsdager: 
27, 28 og 29 mars i Halden (Filmkveld) 
5 april i Fredrikstad (Filmkveld) 
8 april i Fredrikstad (Filmkveld) 
Aud Max i Halden og Kranen SFO i Fredrikstad. 
 
29 april eller 30 april (i Halden) Aud 6 (Debattkveld) 
6 mai eller 7 mai (i Fredrikstad) Kranen SFO (Debattkveld)  

 
Har parlamentet forslag til tema til debatt? AU vil at dette skal tas opp på alle tillitsvalgtemøter. 

  
Forslag til vedtak 
A. Forslag til velferdsdager vedtas. 
Dersom A vedtas 
B. Forslag til datoer for velferdsdager med hvem som skal være med vedtas. 
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Arkivref: Atnf/32-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Organisasjonskonsulenten  

Saksnr: 32-19 ORIENTERING PÅSKEEGGJAKT 

 

Bakgrunn 
På Parlamentsmøte på avspark i januar vedtok sittende Studentparlament i arbeidsplanen å 
videreføre den populære påskeeggjakten som har blitt gjennomført de to siste årene.  
 

Sak 
Organisasjonskonsulenten kjøper inn til påskeeggjakt, men det trengs personer fra alle råd til å 
gjemme et egg hver dag. Årets påskeeggjakt vil avholdet i uke 15 (8- 12 april)  
Egget skal gjemmes hver dag innen  kl 09:00 så lenge ikke annet er blitt avtalt med Org.kons. 
Den som gjemmer egget skal sende bilde av egget og hjemmestedet til Org.kons som 
publiserer at jakten er i gang på sosiale medier.  
 
Ansvarlig råd for å gjemme egg pr dag den uken, rådene kan bytte internt- men Org.kons skal 
ha beskjed fra rådsleder innen  hvem fra rådet som skal gjemme egg- den som gjemmer egget 
har også ansvar for å dele ut premie, viktig at Org.kons igjen får beskjed om at egget er funnet 
og at det tas bilde sammen med den som finner egget.  
 
Eggjaktdager:  
Mandag 8 april: IR og LU 
Tirsdag 9 april: HV og AU 
Onsdag 10 april: IR og IT 
Torsdag 11 april: AU og ØSS 
Fredag 12 april: IR og IT 
 
 

  

Side 11 av 18 



SAKSPAPIRER

 

  

Arkivref: Atnf/33-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Organisasjonskonsulenten  

Saksnr: 33-19 ORIENTERING 17 MAI ARRANGEMENT  

 

Bakgrunn 
Representanter fra rådene har tidligere år arrangert 17. mai-arrangementer for studentene 
utenfor studentboligene med grilling og diverse. 
 
Sak 
Arbeidsutvalget ønsker å bevilge 3000 NOK til hvert studiested dersom noen ønsker å 
arrangere noe i år. Isåfall må noen melde interesse på epost innen 17 april  til 
studentparlament@hiof.no  
 
De som melder interesse for å arrangere noe på 17. mai tar ansvaret for dette, og SpiØ bevilger 
3000 NOK til hvert studiested.  
 
  

Side 12 av 18 

mailto:studentparlament@hiof.no


SAKSPAPIRER

 

 

Arkivref: Atnf/34-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: 

Saksnr: 34-19 DISKUSJON BOWLINGKVELD FOR 
STUDENTPARLAMENTET  

 

Bakgrunn 
Hvert år prøver man å få til noen utformelle sosiale samlinger mellom medlemmene i 
Studentparlamentet og Arbeidsutvalget.  
 
Sak 
Bowling i Sarpsborg for Parlamentet, forslag 20 mars. 
Rådet kan bruke av deres penger til mat med forbehold om at ALLE i rådet er enig om dette.  
Studentparlamentet dekker reise til og fra, men kjøring forutsetter at det er 3 stk. med i bilen. 
Alle betaler selv for bowlingen. 

Påmelding gjøres til Studentleder innen fredag 15 mars kl. 12:00 
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Arkivref: Atnf/35-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder  

Saksnr: 35-19 ORIENTERINGER ENDRINGER I STILLINGSINSTRUKSER M.M  

 

Bakgrunn 
Som tidligere i år vil det også denne våren åpnes opp for å gjøre endringer i blant annet 
stillingsinstruksene til studentleder og resten av Arbeidsutvalget der man ser behov for det.  
 
 
Sak 
Det vil bli foreslått endringer av stillingsinstrukser til studentleder, nestleder og resterende AU 
på møte i april. Ser rådene behov for endringer i sine funksjonsbeskrivelser vil de også kunne 
endres i april/mai. Veldig viktig at det gis beskjed om at det er et ønske om å endre disse 
dersom det er behov så fort som mulig.  
 
Vedtektene vil det stemmes for at åpnes i april, de kan da endres på møte vårt i mai. Minner om 
at endringsforslag gjerne må sendes inn på tidligere gitt skjema: 
https://goo.gl/forms/oOFtmz7XzNCqmrzi1  
 
Det vil også settes ned en vedtekstkomité på parlamentsmøte i april.    
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Arkivref: Atnf/36-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 36-19 DISKUSJON UTGIFTER TIL STUDIETURER 

 

Bakgrunn 
Studentleder har i det siste fått en henvendelse om en studietur som hadde kostet studentene 
en stor sum (2000). Etter en dialog med studentombudet, som har bistått i saken, har 
studentleder lyst å ta en runde med parlamentet om hva de mener om å betale for studieturer. 
 
Studentombudet har sendt studentleder et dokument fra Kunnskapsdepartementet om 
egenbetaling for studieturer.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/redegjorelse-for-egenbetalingsregelverket-for-studiet
urer-ved-statlige-utdanningsinstitusjoner/id2568867/  
 
Sak 
Spørsmål til diskusjon 
 

- Hva tenker rådene om å betale for turer som er lagt opp til å være obligatorisk 
arbeidskrav ? 

- Har dere opplevd å betale urimelige summer til turer som er satt opp til å være 
obligatorisk? 

- Er det noe som vi skal ta opp med ledelsen ? 
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Arkivref: Atnf/37-19 
Innstilling fra:  Arbeidsutvalget 
Saksbehandler:  

Saksnr:37-19 ORIENTERING HIØ’ KILDESORTERINGSPROSJEKT  

 
Bakgrunn 
Høsten 2018 satte høyskolen ut i livet et kildesorteringsprosjekt som ble et resultat av at 
studenter meldte fra om manglende muligheter for å kildesortere ved Høgskolen i Østfold  våren 
2017  
 
Sak 
Nå har prosjektet pågått i over ett semester, og tallenes tale er klare og presenteres av 
Org.kons.  
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EVENTUELT  
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Arkivref: Atnf/38 -19 
Innstilling fra: Arbeidsutvalget 
Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 38-19 DISKUSJON MØTEKRITIKK 

 
Bakgrunn 
For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker arbeidsutvalget at det gjennomføres 
møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakerne til stede. 
 
 
Sak 
Møtekritikken gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter.  
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