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Møtedato: 15.04.2021 Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Vadim Kiisel Studentrådsleder, avd. IT 

Andrea S. Nilsson (deltok frem til sak 63-21)  Nestleder, avd. IT 

Ina Adele Fiskerstrand  Studentrådsleder, avd. LU 

Simone Anett Berg Eilertsen Nestleder, avd. LU 

Yashar Irandoust  Studentrådsleder, avd. ØSS 

Fatma Ahmad  Nestleder, avd. ØSS  

Marte Bråteng  Studentrådsleder, avd. IR 

Silje Wold Programtillitsvalgtansvarlig, avd.IR 

Dea Sadiku Studentrådsleder, avd. HV 

Marte Jahr  Programtillitsvalgtansvarlig, avd. HV 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen  Nestleder Campus Fredrikstad 

Oliver Lock  Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører: (kun de andre i panelt dokumenteres som observatører) 

Carl Morten Gjeldnes (kun under orientering)  Direktør, Høgskolen i Østfold  

Emilie Ying Ulstad (kun under orientering) Leder, Fredrikstad Studentsamfund 

Magnus Andersen Eeg (kun under orientering)  Leder, Halden Studentsamfund  

Maria Lehmann Styreleder SiØ/Høgskolestyretrepresentant 

Tommy Payne (frem til sak 74-21 som ble flyttet frem) Læringsmiljøkonsulenten 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Sarah Lunner Ordstyrer  
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Forslag til saksliste    

    

15:15- 15:20    59-21 VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

15:20- 15:25    60-21 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER  
15:25- 16:10   61-21 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

a. Leder orienterer    
b. Arbeidsutvalget orienterer    
c. Studentrådene orienterer    

d.                Organisasjonskonsulenten orienterer    

e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer    
f. Studentsamskipnaden orienterer   
g. Fadderstyret orienterer   
h. Studentsamfunnene orienterer  
i. Broen orienterer   
j. Høgskolerepresentantene orienterer    
k. Ledelsen orienterer     

16:10- 16:15  PAUSE    
16:15- 16:35  62-21 - DISKUSJON   KORONASPILLET/SIKRESIDEN  
   

16:35- 16:45  63-21- DISKUSJON   MAL FOR ORIENTERING EKSTERNE  
16:45- 16:55  64-21 - ORIENTERING   SUPERFADDER  
16:55- 17:05  65-21 - DISKUSJON   RESOLUSJON (Fast punkt)  
17:05- 17:10  66-21 - ORIENTERING   FRI OG FERIEDAGER  
17:10- 17:30  PAUSE    
17:30- 17:40  67-21 - ORIENTERING   STILL TIL VALG  

17:40- 17:50  
  

68-21- DISKUSJON   KONTORTID  

17:50- 18:10  69-21 DISKUSJON   ALLMØTE MAI  
18:10- 18:20  PAUSE    
18:20- 18:50  70-21 VEDTAK   REVIDERING FUNKSJONSBESKRIVELSE 

STUDENTRÅD  
18:50- 19:20  71-21 VEDTAK   REVIDERING AV FORRETNINGSORDEN  
19:20- 19:30  PAUSE    
19:20- 19:50  72-21 VEDTAK   REVIDERING AV VALGREGLEMENT   
19:50- 20:10  73-21 DISKUSJON   NY LOGO STUDENTPARLAMENT  

20:10- 20:30  74-21 VEDTAK   VÆR VARSOM/ RETNINGSLINJER FOR SoMe  

20:30- 21:00     Eventuelt  
21:00- 21:05  75-21   MØTEKRITIKK  
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59-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

A. Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

B. Saksliste 

Leder av valgkomiteen Ina Fiskerstrand melder inn eventuelt sak  

Marte Bråteng (IR) melder inn sak om lønning til resterende i AU, ikke leder og nestleder. 

Marte Jahr (HV) melder inn eventuelt sak om innsendt klage på praksissted.  

Studentleder melder inn en sak på vegne av sommeravslutnings komité, relatert til årets 

sommeravslutning.  

Total 4 eventuelt saker.  

 

Videre kommer innspill fra IT om å flytte sak 74-21 til før sak 62-21. Studentleder legger til at 

sak 74-21 kan flyttes til etter sak 63-21, pga. at sak 62-21 skal holdes av en ekstern.  

 

Kristin fra Arbeidsutvalget informerer om at arbeidsutvalget kommer med ønske å stryke tre 

saker: sak 70-21, sak 71-21 og sak 72-21, dette fordi det gjenstår å ferdigstille arbeidet med 

dokumentene etter helgens workshop.   

 

Studentparlamentet går til vedtak med håndsopprekning og vedtar saksliste og tidsplan med 

endringene som ble foreslått og 4 eventuelt saker legges til under eventuelt.  

 

 C. Protokoll  

Godkjenning av protokoll for mars stemmes over ved håndsopprekning og den vedtas uten 

innspill.  

 

60-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  

Arbeidsutvalgets forslag til møteleder endres foreslår at Kristin Annabella Kristiansen blir 

møteleder og at Sarah Naomi Lunner blir ordstyrer.  

 

Parlamentet går til vedtak og Arbeidsutvalget sitt nye forslag til vedtak med håndsopprekning 

vedtas.  

 

61-21 ORIENTERINGER 

FSS har meldt inn om å få orientere først grunnet deres generalforsamling som begynner om 

kort tid.  

 

FSS: Det har vært påske ferie, og det var deilig. Har hatt styremøte og drifsrådsmøte og her 

har man nå konkludert med at Kranen SFO kommer til å forbli stengt dette semesteret 

uavhengig av hva som skjer med smittesituasjonen resten av våren.   

Har vært på workshop i helgen i regi av parlamentet der fikk FSS sammen med HSS fått 

ansvar for Torget under fadderukene.  

De kommer til å invitere inn rådslederne m/flere til å delta på workshop der Torget som 

arrangement vil være i fokus dette for å få en konkret plan for Torget.   
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A. Studentleder:  

Legger til følgende i tillegg til sin skriftlig 

Grunnen til at hun forsvinner under deler av møte i dag er at NRK har tatt kontakt med henne 

i forbindelse med at campus åpnes for de studentene som det er nødvendig at de har 

ferdighetstrening og lab øvelser fra og med i morgen, våre bønner har blitt hørt, vi har lobbet 

veldig hardt mort regjeringen nå i Viken kommunene.  

Informerer også om at Studentleder og leder av HSS sammen har sendt inn et hjertefølt brev 

på vegne av studentene til ordførere og politikere hvor de takket for innsatsen og jobben de 

har gjort så langt, samtidig som de minte de på at de har studenter nå som har fått avkortet 

russetid, avkortet fadderuke hva som skjer videre nå frem mot våren. Håper at de nå 

kommer til å legge til rette for møteplasser, fritidstilbud og organisert idrett utendørs for også 

de over 20 år. De fikk veldig godt og positiv respons på det av blant annet ordføreren som 

hadde stor forståelse for det.  

 

B. Arbeidsutvalget: 

 

Nestleder m/Velferd – og læringsmiljøansvar (Sarah) 

Legger til følgende i tillegg til sin skriftlig: 

 Deltakende på workshop på søndag.  

Har deltatt på enda et møte om læringsmiljøpris man håper veldig at dette snart kan gå i 

orden.  

 

 

Nestleder m/utdanningskvalitetsansvar (Oliver)  

Har Ikke noe å tilføye til det som allerede står skriftlig i sakslisten.  

 

Nestleder Fredrikstad (Kristin)  

Legger til følgende i tillegg til sin skriftlig: Deltatt på workshop i helgen, og hadde et møte på 

mandagen om superfadderordningen som er sak senere på møte.  

 

C. Studentrådene: 

 

LU:  

Simone og Ina representerer rådet her i dag.  

Har kun hatt rådsmøte siden sist, og jobber med å ha kontakt med de tillitsvalgte.  

De pusher på for å få folk til å stille til styrer og utvalg.  

Elise i rådet er helt rå på sosiale medier.  

Har hatt stor suksess med sin første kahoot.   

 

IT:  

Deltatt på workshop, som var veldig bra.  

Leder fra IT skal representere SPiØ på SAIH i helgen.  

Andrea legger til at de har hatt programtillitsvalgtsmøte. Der de blant annet fulgte opp på sak 

fra Marte Emilie om hvordan studentene nå har det under Corona. På digitale medier skulle 

mange studenter nå ha hatt tilgang til lab, og flere har selv kjøpt inn VR-utstyr selv for å 

kunne fullføre. De har også snakket om å prøve å få til flere arrangementer på kort og 
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langsikt med tanke på midler som har kommet fra KD. Inviterer ØSS og IR til et møte, siden 

de blir sammenslått til et fakultet. For å se hva man kan få til.  

 

Spør om hvordan man kan markedsføre at man kan søke om midler fra fond SiØ har. 

Kommer AU til å lage noe markedsføringsmateriell for å gjøre denne ordningen kjent og 

hvordan man kan søke om disse pengene.  

 

Har også snakket om hvordan man kan gjøre campus mer brukervennlig og hvordan skal 

folk trives. Få samlingssteder på campus. Stiller spørsmål til Sarah i AU om de som har ideer 

om dette kan sende henne disse eller om det er mulighet for at studenter som ikke er 

engasjert i verv kan få komme med sine innspill eller forslag noe sted. Dette diskuteres også 

på Discord server som er i regi av Enigma.  

Sarah svarer med at hun gjerne tar imot innspill om dette, som hun enten løfter i 

campusplanutviklingsgruppen eller muligens i Læringsmiljøutvalget.  

 

Studentleder avklarer litt om midler innvilget fra KD, penger HiØ har fått tildelt kan ikke 

parlamentet eller studenter søke fra sånn sett, men spør videre om kanskje styreleder fra 

Studentsamskipnaden kan fylle inn noe om trivselsfonden Studentsamskipnaden har 

opprettet.  

 

IR:  

Silje og Marte deltar fra IR.  

Har hatt rådsmøte, har også hatt kontakt med ledelsen og har hatt PTV-møte. I tillegg har de 

hatt et samarbeidsmøte med Dea fra HV. Dette fordi de jobber med hjertesaken sin, som 

skal være et fysisk arrangement på skolen, der alle skal kunne samles litt på tvers, men i tråd 

med Korona retningslinjer.  

Har hatt noen saker fra studentene.  

Deler det de får beskjed om å dele i sosiale medier.  

 

Sliter med å rekruttere til rådet, de er bare tre stk. Skal fokusere stort på rekruttering 

fremover.  

 

ØSS:  

Yashar og Fatma deltar fra rådet.  

De har hatt et Avdelingsstyret møte, der tok de opp sine hjertesaker samt at de tok opp noen 

saker fra studentene.  

De har markedsført Karrieredagen og verv.  

Rådsmøte 2 stk.  (et ordinært og et i forbindelse med de ekstraordinære møte)  

Har hatt møte for de programtillitsvalgte.  

De har fått gjennomslag på sin hjertesak om «huskonsept», dette jobbes det nå videre med 

og det er opprettet et nettskjema.  

De har «giveaway» konkurranse, der det blir trekning 23 april.  

Har hatt møte med «Broen» studentavis, og jobber for å få til et bedre samarbeid med dem.  

Venter veldig på at skolen skal åpne.  

Følger opp studentene ved avdelingen tett, særlig nå med tanke på eksamen.  

 



  PROTOKOLL 

6 
 

Får spørsmål om «huskonseptet» sitt og hva det går ut på, som rådsleder svar på.   

 

HV 

Dea og Marte deltar på rådsmøte. 

Vært i kontakt med IR om det sosiale arrangementet leder av IR nevnte.  

De har vært i kontakt med ledelsen ved avdelingen sin angående en klage de har fått inn, 

gjelder en praksisplass.  

De har prøvd å øke bruken av sosiale medier.  

De prøver å rekruttere til rådet.  

De har enda ikke fått hatt PTV-møte, planlegger et i neste uke i forbindelse med klagen de 

har fått inn.  

 

D. Organisasjonskonsulenten: 

Bistår fadderstyret med bestilling av klær til styret, klær til faddere må bestilles innen 24 mai.  

Fadderklær bestilling 

Administrering av regning firmakort.  

Innkjøp av påskehilsen sammen med Kristin fra AU, postet alle håper alle fikk dem.   

Utlegg fra Workshop, ber alle sende inn det snarest og innen 19 april. (sendte mail i går)  

Flott workshop i helgen, veldig inspirerende, utrolig fin  

Deltatt på møte i Høgskolens nettredaksjon, der var det ingen andre saker som ble diskutert 

annet enn at det ble sagt noe om hvilke plattformer og hva som blir gjort med tanke på at 

søknadsfristen for opptak til samordna opptak går ut i dag 15 april. Det blir spennende å se 

søkertallene til HiØ   

Bistått valgkomiteen, komiteen jobber veldig godt, de har en veldig engasjert og dyktig leder 

Ina fra LU.  

Hatt første møte om fadderseminaret og er i gang med å følge opp det som ble avtalt der.  

 

E. Læringsmiljøkonsulenten  

Planlegging av fadderseminar 

Deltatt på møte om superfadderkonsept.  

Samhandlingsgruppen har hatt møte siden sist.  

Midlene KD har gitt HiØ skal gå til at studenter ansettes og lønnes for å hjelpe og følge opp  

andre studenter faglig. Avdelingene melder inn sine behov og får innvilget penger etter å ha 

fylt gitte kriterier.  

Witario, der blir det kjøpt inn noen begrensende antall lisenser  

I fullgang med å planlegge studiestart, er i fullgang der. Beklager krasj med møte i 

demokratitiden om studiestart.  

Det har blitt etablert en liten canvas redaksjon som kommer til å samle opp relevante ting 

som vil poste til studentene 

Studentombudet har sluttet, og inntil videre er det sikkerhetsrådgiver Lars Erik Aas kan 

kontaktes i saker inntil nytt studentombud er på plass  

 

Ligger an til å bli store endringer i UH-loven som bidrar til å styrke studentenes rettigheter 

fremover. Det foreslås å spesifisere Læringsmiljø som et eget område.  
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F. Studentsamskipnaden (SiØ) 

Oppdatering om studentpakken, og de midlene Samskipnaden har fått tildelt fra KD.    

Er det sosiale aktiviteter så kan det søkes midler til dette fra den «sosiale potten», hvis det er 

studentgrupper som ønsker eller trenger midler til noe sosialt. Høgskolen bidrar med midler 

inn mot det faglig og samskipnaden inn mot det sosiale.  

De skal lønne studenter, der har de hatt ute stillingsannonse på studentkompiser og 

studentkoordinatorer, dette for å skape engasjement. Det er 10-12 søkere til disse 

stillingene.  

Midlene de har fått har de satt opp i et budsjett der det er satt opp en egen post til 

superfaddere.  

 

Når det gjelder midlene på økt fokus på psykisk helse har man fått inn eksterne som bistår 

SiØ råd og helse. Avtale med Fredrikstad Kommune om en 20% psykologtjeneste er på 

plass, nå har man fått en møtedato for å forsøke og få til en lignende avtale med Halden 

kommune.  

 

Skryter av jobben parlamentet nå gjør for å rekruttere inn til styrer, råd og utvalg.  

 

J.  Høgskolerepresentantene: 

Møteleder lar høgskolestyrestyretrepresentanten ta ordet.  

De har hatt et ekstraordinært møte i høgskolestyret, siden sist- med bare B saker.  

 

Skryter av arbeidet rektor og studenter har lagt ned, nå blir det endring og man vil også på 

campus Fredrikstad få tilgang til campus ved særskilt behov, selv under 5A.  

 

G. Fadderstyret  

Fadderleder ikke tilstede, Org.kons orienterer på deres vegne:  

Det er for øyeblikket ikke mye å rapportere.  

Vi har fått vår første sponsor (SiØ) som støtter med de vanlige 50.000,- 

Jeg legger med en liten oppdatering angående fadderpåmeldinger også 

 

Vi har per dags dato 75 oppmeldte faddere. 

29 av disse er i Halden.  Dette tilsier omtrent 17 fadderbarn per fadder 

46 er i Fredrikstad. Dette er omtrent 11 fadderbarn per fadder 

 

De ulike fakultetene har så mange faddere: 

LU: 6 stk 

HV: 38 stk 

IT: 22 stk 

IR: 2 stk 

ØSS: 7 stk 

 

Vi har så langt 26 som er interesserte i Superfadder og 45 som ikke ønsker mer info om 

dette. 

Om dagen jobber vi med å rekruttere flere faddere, og fokuserer på å planlegge 

arrangementene + økonomien. 
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(Jeg er også tilgjengelig på facebook/mail i løpet av kvelden om du skulle trenge svar på noe 

annet) 

 

H. Studentsamfunnene  

HSS:  

Takker for fin workshop i helgen.  

Jobber med å få nytt styret på beina, de skal ha sitt første fullverdige møte i morgen, der de 

blant annet skal legge videre strategier.  

Leder har aktivt involvert seg i «bålpanne» prosjektet, der de i forrige uke jobbet med forhold 

for å sikre mot brannsikkerhet.  

Slik det er nå legger de kun opp til quiz.  

 

 

I.  Broen Studentavis  

Kawser leder av broen orienterer.  

De har hatt møte med ØSS, og de skal jobbe tettere sammen. De skal annonsere en 

podcast som er under arbeid.  

 

Kommer spørsmål fra en av parlamentet til SiØ om økning av boligprisene, reflekterer prisen 

størrelsen. Styreleder fra SiØ svarer kort på generell basis.  

 

K. Ledelsen: 

Høgskoledirektør orienter 

Fikk en veldig hyggelig melding kl. 12:30 i dag 15.04.2021, der campus i Fredrikstad skal gå 

under samme retningslinjer som campus Halden, selv om selve byene ligger under 

forskjellige retningslinjer og Fredrikstad er fortsatt på det høyeste nivået 5A. Åpningen av 

campus i Fredrikstad gir ikke mulighet for bruk av lesesal eller bibliotek. Det må være et 

testregime, studentene som skal inn på campus må testes. Studenter som har lab og 

ferdighetstrening får tilgang til campus fra mandag av.   

 

Sakene i Høgskolestyret er ikke hemmelig, men selve behandlingen.  

Innstillingen til fem sentrale stillinger ble gjennomgått og godkjent, nå avventer man svar fra 

de som har fått tilbudene om stillingene. Dette vil bli offentliggjort veldig snart.  

 

Det brukes mye tid på ansettelser, det skal ansettes nærmere 30 stykker i nær fremtid. Målet 

er at alle skulle hatt mulighet til å få tilbud om jobb før 1 mai, slik at de er på plass til august.  

 

Bruk av midler i forbindelse med korona, de kommer til å se på muligheten for å justere noe 

av midlene som er tildelt.  

 

Ferdighetssenteret i Fredrikstad er åpent, det er den største investeringen høyskolen har 

gjort- det vil være til stor glede for HV-studentene.  

 

Spørsmål om BiO studenter skal få fullt smittevernsutstyr, og eventuelt vaksine?  

Det vil være frivillig og betalt. Tilbud om vaksine vet man ikke om de vil få. Det er ikke jobb til 
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alle på BIO, dette vil måtte sparkes i gang kjapt og være operativt fra mandag. 

Det vil kun tas hurtigtest.  

Det er ikke avklart om det kun er studenter som må testes når de skal inn i Fredrikstad eller 

om det også gjelder fagansatte og administrative.  

 

62-21 Koronaspillet/Sikresiden.no 

Lars Erik Aas Sikkerhets- og beredskapssjef presenterer seg selv kort for studentene først.  

Sitter i samhandlingsgruppen sammen med blant annet Tommy, Studentleder og 

Hjelper til med risikoanalyser i forhold til fadderukene.  

 

Org.kons har fått mandat til å holde i dette, med kunnskapsspill og sikresiden.no oppimot 

studentene i kraft av å være Organisasjonskonsulent.  

 

Org.kons presenterer kort med hjelp av Power Point.   

 

Lars Erik sier at har rådene innspill til noe av dette så send disse innspillene til Elise 

(Org.kons)  

 

74-21 Vær varsom/ Retningslinjer for SoMe 

(Saken flyttes frem etter vedtak gjort tidligere under sak 59-21 ledd B)  

Saksbehandler presenterer saken og presenterer forslag til vedtak  

Innspill om at det er positivt at det fra AU sin side foreslås å sette ned en arbeidsgruppe. 

 

AU sier at de kan sette opp zoom rom til arbeid med dette, og at de som ønsker å delta er 

velkommen innom.  

Innspill fra LU: om at det er veldig fint at vi får på plass noen felles retningslinjer som skal 

følges.  

 

Det utarbeides et nytt forslag til vedtak som parlamentet velger å stemme over:  

Arbeidsutvalget får ansvar for å utrette vær varsom plakat. Au bestemmer tid, men åpner 

zoom rom slik at alle som ønsker kan bidra med å utarbeide dokumentet.  

 

Det stemmes med håndsopprekning i Zoom.  

 

Det stemmes, og det nye forslag til vedtak vedtas.  

 

63-21 Mal for orientering av eksterne  

Saksbehandler presenterer og det åpnes for diskusjon.  

 

LU fornøyd med malen slik den er  

 

Ordstyrer spør om parlamentet ønskes at det skal settes av tid til orientering som den som 

orienterer må holde seg innenfor.  

 

Lu: vil at det skal settes en tid  

Øss: vil også at det skal settes av tid.  
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Studentleder kommer med innspill om at det heller er rådene og AU som må korte ned sine 

orienteringer siden man er så mye i kontakt ellers. De eksterne kommer med veldig gode og 

viktige orienteringer.  

 

Lu trodde man snakket om at det skulle settes av tid til de i rådene. 

IR: mener at både parlamentet, AU og eksterne burde ha en tidsbegrensning.  

 

ØSS: tenker at det kunne vært skriftlige orienteringer.  

Kommer spørsmål om det også skal gjelde for de eksterne.  

Leder av ØSS sier at han ikke har noe problem med å sende inn sin orientering.   

 

64-21 Superfadder 

Saksbehandler orienterer fra møte hun har vært i om dette.  

Hele Superfadderordningen må vedtas av Samskipnadsstyret på styremøte 4 mai før den 

kan settes ut i livet, så det kan ikke markedsføres enda, men snakkes om. 

Saksbehandler skal dele dokument som er utarbeidet om ordningen til studentparlamentets 

medlemmer.   

 

65-21 Resolusjoner  

Saksbehandler deler skjem med parlamentet og deler dokumentet slik at alle får se.  

Innspill fra ØSS – obligatorisk kurs er veldig bra.  

 

Innspill fra IR: påpeker mange skrivefeil i resolusjonen, leser fra siste avsnitt. På gyldighet 

står det også blankt.  

Ordstyrer sier at det har blitt sendt ut en oppdatert versjonen at IR er velkommen til å sende 

inn sine innspill   

 

 

66-21 Fri og feriedager 

Saksbehandler orienterer.  

På rødedager må det lades opp og det bør ikke jobbes men koblet helt ut. AU og Org.kons 

kommer til å ta fri på de rødedagene.  

Studiene er viktig og rådene må også prioritere å koble av når de kan.   

Selv om det er en orienteringssak sier saksbehandler at de er åpne for innspill, men det 

kommer ingen innspill.  

 

67-21 Still til valg 

Saksbehandler orienterer parlamentet.  

 

68-21 Kontortid  

Saksbehandler orienter parlamentet og ramser opp datoer for kontortider som har tidligere 

også blitt presentert for parlamentet i en ukeplan.  

 

Studentleder spør om IT har forslag til dato for sin workshop.  
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ØSS: 29 april har de PTV-møte, leder deltar selv på kontortiden som er satt opp.   

LU: sier at de vil holde tema gående om praksis når de har kontortid.  

Ønsker også gjerne en recap fra allmøte under kontortiden der de kan få høre studentene 

har merket seg noen endring  

 

69-21 Allmøte i mai  

Saksbehandler presenterer saken.  

Ønsker gjerne forslag til innspill på tema fra studentparlamentet.  

 

ØSS: Ønsker eksamen som tema, og informasjonsflyten mellom rådet og 

programtillitsvalgte.  

LU: ønsker veldig at man tar opp tråden fra det forrige møte allmøte for å høre om det 

merkes noen forskjell eller forbedring.  

IR: har ingen spesielle saker de tenker må opp, men tenkte å høre med de tillitsvalgte.  

LU: ha et punkt om den faglige omorganiseringen  

 

Studentleder skal ha møte 22 april med Trude og Therese om faglig omorganisering og hun 

vil høre med dem om de kanskje ønsker å delta inn i dette.  

ØSS: AU byttes ut og flere av rådsmedlemmene byttes ut, mener saken om informasjonsflyt 

er sentral nå. 

 

70-21 

Saken er strøket  

 

71-21 

Saken er strøket  

 

72-21  

Saken er strøket.  

 

73-21 Ny logo Studentparlamentet 

Saksbehandler presenter bakgrunn for saken.  

Så langt har ingen sendt inn noe.  

Det åpnes for diskusjon. 

 

ØSS- sier det er synd at man ikke kan samles å jobbe sammen om det nå. Synes man må 

være tydelig med hva premiene er.  

LU: sier at Simone i rådet ser på å lage logo. LU legger til at de ikke ønsker at det skal 

sendes ut en epost om dette.  

IR: løfte dette opp igjen i PTV-møter, de legger til at det bør være en bedre premie som kan 

hype det opp.  

 

Studentleder sier at parlamentet har strengere føringer fra økonomi på høgskolen i forhold til 

premier, og at parlamentet ikke kan ha premier på samme list som Studentsamfund.  

 

ØSS: mener at premien må det være litt svung over.  
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Studentleder sier at vi ikke kan utfordre disse reglene da de er på nasjonalt nivå.  

IT: spiller inn at kanskje webkamera kunne vært premie, f.eks.  

Studentleder sier at det er en bedre list å legge seg på da, webkamera er faglig.  

 

Det kommer spørsmål om hva som var premie på konkurransen tidligere.  

Saksbehandler sier at det ikke var avklart hva premie var.  

 

Saksbehandler sier at det kan settes ned en arbeidsgruppe, men da må parlamentet delta 

inn i denne. 

 

Innspill fra ØSS om at det er vanskelig å få til dette nå i en eksamens tid, men at de likevel vil 

dele dette med studentene.  

 

Saksbehandler sier at konkurransen egentlig har gått ut  

 

HV: bruke et firma til å utarbeide noen maler som parlamentet kan ta stilling til.  

 

Studentleder: sier at det kanskje er en idé å utsette dette til høsten, da det er nytt 

arbeidsutvalg og mange nye studenter ved HiØ.  

 

Diskusjonen avsluttes og innspill sendes enten til sarah.n.lunner@hiof.no eller til 

studentparlament@hiof.no  

 

EVENTUELT SAKER:  

 

EVENTUELT SAK FRA LEDER AV VALGKOMITÉ:  

Forteller bakgrunn for saken.  

Valgkomiteen er i gang, og har satt opp tider også.  

Det mangler søkere. Valgkomiteen kan ikke sitte med dette alene, her må parlamentet jobbe 

sammen.  

Leder av komiteen  

De tillitsvalgte på LU har fått en epost fra tillitsvalgtansvarlige 

Leder sier at komiteen er gira og klare.  

 

Studentleder sier takk til leder av komiteen og at vi må stå sammen  

 

Totalt har vi fått 12 søkere. 3 stk som har stilt til gjenvalg 

Det er en mangel på SiØ, FoS og AU.  

SiØ trenger i alt 8 søker og har pr i dag kun 3 søkere.   

 

Innspill fra ordstyrer at det er viktig at parlamentet snakker opp det å ha verv og de 

mulighetene det gir. Viktig og fremsnakke det å ha verv.  

 

IR: på PTV-møte gikk programtillitsvalgtansvarlig gjennom mye av det og sa hvor mye det 

har beriket henne. Men merket at det var lav interesse.  

 

mailto:sarah.n.lunner@hiof.no
mailto:studentparlament@hiof.no
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ØSS: Det å få informasjonen frem er viktig, fremheve det positive og headhunte relevante 

personer.  

 

IT: redd for at det skal virke for politisk 

 

Kristin fra AU: få frem den sosiale siden av vervet.  

Studentleder oppfordrer rådene til å ta kontakt med de som utmerker seg og snakker i 

klasser, på møter osv.  Sier at Khrono ringte folk nå under valg til NSO og «fisket» for å finne 

interesserte.  

 

ØSS: skryter av komiteen og sier at de må moralen oppe 

 

LU: Takker for alle skryt. Sier at rådene må hjelpe til nå den siste helgen, bruke den godt til å 

markedsføre dette 

 

EVENTUELT SAK FRA IR:  

Mener at det er feil at leder og nestleder i studentråd skal få betalt og ikke de to resterende 

medlemmene fra AU.  

 

ØSS: rådet støtter IR sitt forslag om at de to resterende i AU må honoreres. Da 

arbeidsmengden blir stor.  

 

Sarah: Sier at leder av LMU får den personen inntil 5000 kr i desember.  

IR: mener det blir feil da hvis 3 av 4 skal få honorar i AU og ikke den fjerde.  

 

Studentleder sier at det vil kunne være en løsning å kutte ut de to som ikke honoreres i AU.  

Og presiserer at studentparlamentets penger også «er» høgskolens penger.  

 

ØSS: de som jobber like hardt må lønnes likt.  

 

Org.kons legger til at lønnsbudsjettet til parlamentet reguleres i samarbeidsavtalen, og den 

reforhandles i 3 års periode. Det er driftsdelen av budsjettet studentparlamentet kan søke 

midler til i året.  

 

HV: spiller inn at det fra rådenes side også nok er mange som kunne ville honoreres.  

 

Studentleder sier at det vil være å gå tilbake til start hvis man velger å gå tilbake til slik det 

har vært til nå.  

 

IR: sier at saken ikke var for å tråkke noen på tærne, men at det er viktig å huske at jobben til 

alle i AU er viktig.  

 

Kristin AU: mulighet til å se på om det kan være penger fra UKU som kan «lønne» AU 

medlem inn i UKU.  
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IR: bakgrunnen til saken er revidering av dokumenter i helgen, der man så at mye må flyttes 

over til Nestleder, Men nestleder skal støtte opp under nestleder  

 

Forslag fra Sarah i AU: er å invitere inn Tommy fra LMU og leder av UKU for å se hva som 

kan være mulig å få til noen form for honorering av de resterende i AU.  

 

EVENTUELT SAK FRA HV:  

Forteller om en klagesak de har hatt på et praksissted som brukes på HV.  

Sak blir ikke grundig protokollført.  

Rådet jobber med å få på plass en resolusjon.   

 

EVENTUELT SAK FRA SOMMERAVSLUTNINGSKOMITÉ 

Hold av dato 12 juni.  

Plan A) digitalt  

Plan B) fysisk i mindre grupper  

Plan C) fysisk , på f.eks. en strand. Det vil ikke bli noe på en restaurant.  

 

Vil se på muligheten for å invitere Studentsamfund og fadderstyret men vil avvente med å 

invitere dem med tanke på smitte situasjonen.  

Mer informasjon vil bli gitt når vi nærmer oss 12 juni.  

 

75-21 Møtekritikk 

Bra møte 

Fine tema på dagens møte 

Leder av valgkomité positivt at saken ble tatt så godt imot.  

Møte er ferdig før 2 timer før tiden.  

Et godt møte.  

 

AU:  

Alt et godt møte, fint at det stilles kritiske spørsmål.  

Ordstyrer synes det har vært et fint møte 

Studentleder sier at de delene hun har vært på er bra.  

Studentleder sier at hun til NRK glemte å nevne HV. Orienteringene er viktig og de  

Skryter av rådene uavhengig av møte nå, for engasjementet  

 

Det vil være zoom rom for videre arbeid med styringsdokumenter, mer informasjon om dette 

vil komme i ukeplaner osv.  

Org.kons legger til at uavhengig av tidsbruk og tid spart så er det viktig at alle føler at de får 

sagt det de mener de ulike sakene.  

 

Møteleder sier at det har vært veldig gøy å være møteleder i dag, med gode diskusjoner – og 

at hun veldig gjerne ønsker muligheten til å kunne være ordstyrer ved flere møter.  

 


