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Møtedato: 20.04.2022 klokka 16:30 Møtested: Digitalt på Zoom 

 

Arkivref: Atnf/54-22  
Innstilling fra: Arbeidsutvalget  
Saksbehandler: Studentleder     

Saksnr:  54-22 VEDTAK     INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL   

  

A) Godkjenning av innkallinger 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

 B) Godkjenning av saksliste, samt oppmelding av saker til 

eventuelt 

Forslag til vedtak: 

Saksliste med timeplan godkjennes, med eventuelle tillegg og endringer. 

 

 C) Godkjenning av protokoll fra forrige parlamentsmøte 

Protokoll fra forrige møte ligger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes 
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Forslag til saksliste           

   16:30  54-22 VEDTAK      INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL      

A. Godkjenning av innkalling      
B. Godkjenning av saksliste      
C. Godkjenning av protokoll      

16:33 55-22 VEDTAK      VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER   

16:35-

16:50 

56-22 ORIENTERING      ORIENTERINGER:      

A. Leder orienterer      

B. Arbeidsutvalget orienterer      

C. Studentrådene orienterer      

D. Organisasjonskonsulenten orienterer      

E. Fadderstyret orienterer     

F. Studentsamskipnaden orienterer     

G. Høgskolerepresentantene ornterer      

H. Studentsamfunnene orienterer    

I.  Læringsmiljøkonsulenten orienterer  

J.  Ledelsen orienterer      

16:50-

17:15 

57-22 DISKUSJON  HØRING CAMPUSSTRATEGI 

17:15-

17:30 

58-22 DISKUSJON EVALUERING AV MANGFOLDSUKA 

 PAUSE  

17:45-

18:00 

59-22 DISKUSJON 17-MAI ARRANGEMENT I REGI AV 

STUDENTRÅDENE 

18:00-

18:20 

60-22 DISKUSJON HØRING OM NASJONALT MASTEROPPTAK 

18:20-

18:40 

61-22 DISKUSJON STATUS REKRUTTERING STYRER OG 

UTVALG 

18:40-

18:50 

62-22 DISKUSJON PRIDE-MARKERINGER 

  EVENTUELT 

19:00-

19:05 

63-22  DISKUSJON  MØTEKRITIKK 
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Arkivref: Atnf/55-22     

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr: 55-22  VEDTAK      Valg av møteleder og ordstyrer     

           

Det vises til SpiØs forretningsorden pkt 5.1.          

5.1. Møteledelse, herunder ordstyrer og møteleder, velges under valg av møteleder og 

ordstyrer i hvert møte i SpiØ.   

      

Forslag til vedtak:     
Arbeidsutvalgets forslag til møteleder er Sarah Naomi Lunner og Mats Christensen som 

ordstyrer.      
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Arkivref: Atnf/56-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget   

Saksbehandler: Studentleder      

Saksnr:56-22  ORIENTERING  ORIENTERINGER     

      

A) Studentleder:    

• Vernerunder med vaktmestere, studenter og leder for eiendomstjenester 

• Møter med fadderstyret (styremøte, sponsmøte og møte med brygga kultursal)  

• Møter angående ukraina-situasjonen og hva HiØ kan bistå med 

• Superfaddersamling 

• Påskeplanlegging (Deltatt i en arbeidsgruppe, samt handlet inn og pyntet til påske)  

• Kickstartmøter hver mandag 

• Formelt faglig ledermøte 

• Mangfoldsuke (Planlegging og gjennomføring inkludert)  

• NSO sitt formøte til landsmøte i Stavanger 

• Ordførerens frokostmøte 

• Møte med studentombud 

• Møte med HR-sjef 

• Møte med rektor og organisasjonsdirektør 

• Møter med rådsmedlemmer  

• Medarbeidersamtaler med LUSP (Mangler 3)  

• Jobbet mye med styringsdokumentene (Det vil bli et ekstraordinært møte angående 

disse)  

• Bartender på studentfest (Som LUSP og HSS holdt i sammen)  

• Møte angående fremtidens idrett (Dette skriver jeg mer om i ukeplanen over påske til 

studentrådene)  

• Landsmøte til NSO 21-24 april.  

• Annet kontorarbeid.  

• Møte med org.kons og leder av studenttjenester 

   

B) Arbeidsutvalget:   

  

Velferd og læringsmiljøansvarlig:     

• Medarbeidersamtaler 

• Ukentlige kickstart møter 

• Markedsføring for valg + Mangfoldsuka 

• Formøte i Stavanger (NSO) 

• Vernerunde Halden 

• Jobbet med styringsdokumenter 
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• Ukraina møter 

• Superfaddersamling 

• Pynte til påske, Fredrikstad og Halden 

• Gjemt påskeegg i Halden 

• Diverse møter 

• Mye rydding av kontor, Halden 

• Befaring med Rolf Eirik og Studentleder 

• Ordførerens frokostmøte 

• Pynte til Studentfest 

• AU møter 

• Møte - fremtidens idrett 

• NSO - Tønsberg  

     

  

Rekrutteringsansvarlig:   
Planlegging og utføring av Mangfoldsuka 
Div møter med Fadderstyret derav blant annet: 
  -Statusmøte fadderstyret 
  -Intervjuer fadderstyret 

-Andre møter og samtaler 
Vernerunde Halden 
Medarbeidersamtaler mangler 2 
Brainstormingmøte Ukraina 
Møte med Anniken (Studenttjenester) 
Ordførerens frokostmøte 
Superfaddersamling 
Div påske 
Kickstart møter 
AU møte 
Rydding av kontor (flere ganger) 
Forhåndsarbeid til fargefesten 
  

C) Studentrådene orienterer.      

     

D) Organisasjonskonsulent:  

Innkjøp til påske til begge kontor 

Kick-start møter hver mandag 

Mangfoldsuka- deltok under MetalHeads against bullying. Workshop i 

Fredrikstad. Teknisk bistand under søvnkurs- det kurset var veldig bra, lærte 

veldig masse selv på kurset, flere burde deltatt der.  

Møte med studentleder og leder av studenttjenester 

Møte med studentombud sammen med Studentleder 

Møte med City Scene sammen med Fadderleder, nestleder av Fadderstyret 
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og Mats fra AU, fint møte- tror arrangementet der vil bli veldig bra.  

Bistand med artister og komikere fadderstyret.  

Deltatt på første statusmøte med Fadderukene 

Møte med Martin fra Brygga Kultursal, sammen med studentleder, 

Fadderleder, Mats fra AU samt nyvalgt nestleder fadderstyret 

Oppstartsmøte med studenttjenester om Fadderuke og Studiestart, 

m/fadderleder og Mats.  

Mye kontorarbeid 

Nettverksmøte med Org.konsene Høgskolen i Volda og i Molde, dette har vi 

ca 1 gang i mnd, der det blant annet erfaringsutveksles.  

Nettverksmøte med arbeidsgruppen til ressursbanken for 

Organisasjonskonsulenter med Org.konser fra Bergen, Oslo og NTNU.  

Skal snart i gang med å planlegge Org.kons samling som trolig skal holdes 

ved HiØ våren 2023 for alle landets organisasjonskonsulenter.  
  

  

E) Fadderstyret orienterer.      

F) Studentsamskipnaden orienterer.      
G) Høgskolerepresentanter orienterer.    

H) Studentsamfunnene orienterer     
I) Læringsmiljøkonsulent orienterer.      
J) Ledelsen orienterer.      
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Arkivref: Atnf/57-22   

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 57-22    DISKUSJON  HØRING OM NY CAMPUSSTRATEGI 

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt var at høgskolestyret 20. januar 2022 

behandlet høgskolens campusutviklingsplaner, og valgte å ta disse til orientering. 

Rektor fikk myndighet til å følge opp de innspill som fremkom gjennom 

høringsuttalelser og styrebehandling av campusutviklingsplanene. Det ble i den 

forbindelse ansett som nødvendig å avklare spørsmålet om hvor mange campuser 

høgskolen skulle ha i fremtiden før en tok standpunkt til de campusutviklingsplanene 

som foreligger, og som dreier seg om utvikling av de to campusene i Halden og 

Fredrikstad. Samtidig er det et faktum at høgskolens leiekontrakter utløper i 

henholdsvis 2026 for campus Halden og i 2030 for campus Fredrikstad. Det er derfor 

viktig å snarest mulig avklare en langsiktig campusbeliggenhet, både med tanke på 

forhandlingsvindu med eierne av dagens bygningsmasse og videre utvikling av 

høgskolens campuser. 

Sak 

Arbeidsgruppen til å vurdere HiØs campusstrategi (lokalisering) fremlegger her sitt 

grunnlag for høringsuttalelse som ligger vedlagt ved denne sakslisten. Bakgrunnen 

for utvalgets arbeid var et oppdrag gitt av rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved 

HiØ i februar 2022. Utvalget som har utarbeidet høringsgrunnlaget er bredt 

sammensatt, med blant annet lederne fra de tre fakultetene, ansatte og 

studentrepresentanter, samt ledere for administrative tjenester.   

I denne saken skal studentparlamentet skrive høringssvar til dette, og alle innspill vil 

bli vurdert tatt med i dette svaret. Det er en av de viktigste sakene for Høgskolen i 

Østfold, så studentrådene må sette seg godt inn i dette – og diskutere dette med 

sine tillitsvalgte. Høringssfristen er 12.mai, alle innspill må sendes til studentleder 

innen 1. mai.  

Saken på dette parlamentsmøte vil være en innledende prat, og studentparlamentet 

starter sin diskusjon rundt denne problemstillingen.  

Spørsmål som kan diskuteres er:  

• Hvilke fordeler vil HiØ ha av samlokalisering?  

• Hvilken ulempe vil det ha med samlokalisering?  

• Hva mener studentparlamentet er viktige faktorer dersom det skal 

opprettholdes slik det er i dag?  

• Hvilke konsekvenser får det for studiemiljøet?  



                                                                                           SAKSPAPIRER 
 

8 
 

 

Arkivref: Atnf/58-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget 

Saksbehandler: Velferd og læringsmiljøansvarlig  

Saksnr: 58-22     DISKUSJON   EVALUERING AV MANGFOLDSUKA 

 

Bakgrunn 

Jmft. Arbeidsplan 2022, vedtatt på Studentparlamentsmøtet i januar, 2022, skal SpiØ 

gjennomføre en Mangfoldsuke i april/mai. Dette årets Mangfoldsuke ble gjennomført 

i uke 14, i direkte regi av en arrangementskomite. Komiteen var sammensatt av 

medlemmer fra HVO, LUSP og IIØ.  

Sak 

Studentparlamentet skal ha en evaluering av Mangfoldsuka som en helhet. Deriblant 

tema og opplegg, planlegging, markedsføring, deltagelse og engasjement. 
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Arkivref: Atnf/59-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 59-22      DISKUSJON  17-MAI ARRANGEMENT I REGI AV 

STUDENTRÅDENE 

 

Bakgrunn 

På studentparlamentsmøte i februar var studentrådene svært engasjerte om å 

arrangere aktivitet rundt Norges nasjonaldag, 17 mai. Studentrådene skal ha ansvar 

for arrangementet. 

Sak 

Studentrådene blir enige seg imellom hvem som skal bidra, og hva som skal gjøres.  
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Arkivref: Atnf/60-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 60-22   DISKUSJON HØRING OM NASJONALT MASTEROPPTAK 

 

Bakgrunn 
Høgskolen i Østfold har fått en invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med å utvikle 

et nasjonalt masteropptak. Vedlagt finner dere invitasjonsbrevet fra prosjektgruppa, samt et 

innspillsnotat med nærmere beskrivelser av masteropptaket slik det er i dag; og forslag til 

hvordan opptaket kan samordnes. 

Det overordnende målet for prosjektet er «å utvikle og legge til rette for innføringen av en 

nasjonal samordnet opptaksmodell for opptak til 1- 2-årige masterstudier ved norske 

universiteter og høyskoler». Et nasjonalt samordnet masteropptak skal:  
• Gi en enklere og mer brukervennlig søknads- og opptaksprosess for søkerne. Flest mulig 

skal få tilbud om studieplass på sitt primære ønske så tidlig som mulig.  
• Gi en enklere og mer effektiv søknadsbehandling. Felles regelverk og nye tekniske 

løsninger skal åpne for mer automatisk søknadsbehandling, samt mer gjenbruk av 

søknadsbehandling på tvers opptak og læresteder. Felles opptaksmodell skal redusere 

dobbeltarbeid som i dag oppstår fordi samme søker saksbehandles ved flere ulike 

læresteder.  
• Sikre god, rettferdig og korrekt saksbehandling. Felles regelverk og nye tekniske løsninger 

skal gi bedre støttesystemer og rutiner for kontroll. Felles opptaksmodell skal legge til rette 

for bedre kompetanseutnyttelse på tvers av sektoren, særlig i forbindelse med vurdering av 

utenlandsk utdanning.  
• Gi bedre og mer oversiktlig informasjon om utdanningstilbud, kapasitet, søknads-

/opptakstall og søkemønstre. Lærestedene og myndighetene skal få bedre grunnlag for 

planlegging, ressursstyring og dimensjonering av studietilbudet. Søkerne skal få bedre 

grunnlag for å finne og velge relevante studietilbud.  
• Ivareta krav til sikkerhet og kvalitet, både i søknadsbehandlingen, ved å redusere omfang 

av feil og forfalskninger, og med hensyn til personvern og datasikkerhet. 

Sak 
Prosjektgruppa ønsker svar på spørsmålene de stiller i underkapitlene 2.3, 3.4, 4.2 og 5.4. 

• I kapittel 2.3 spørres det blant annet om det er tilstrekkelig å basere opptak til 

masterprogram på grunnlag av 150 studiepoeng; dette med tanke på direkte 

overgang fra bachelor til masterstudier. 

• I kapitel 5.4 stilles det spørsmål om det bør være krav til dokumentert kompetanse i 

engelsk for alle søkere til engelskspråklige masterstudier. Ved HiØ har vi allerede et 

slikt krav. 

Les gjennom vedleggene som ligger ved sakslisten!  

Spørsmål til diskusjon:  

Hvilke innspill har studentrådene til dette?  
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Arkivref: Atnf/61-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Rekrutteringsansvarlig 

Saksnr: 61-22    DISKUSJON STATUS REKRUTTERING STYRER OG 

UTVALG 

Bakgrunn 

Hvert år gjennomfører studentparlamentet valg til styrer råd og utvalg. 

Arbeidsutvalget har markedsført dette, samt laget plakater. Fristen for å stille til valg 

er 1.mai 23:59, det er utrolig viktig at studentrådene bruker plattformene sine, og 

nettverket med de tillitsvalgte for å få så mange til å stille til valg som mulig.  

Det er mange spennende verv man kan ha ved HiØ. En totaloversikt finnes her: 

https://www.hiof.no/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/styrer-utvalg/ 

Sak 

Hva kan studentrådene gjør de siste ukene før valget avsluttes? Hvordan kan vi 

synliggjøre rollene og nå ut til potensielle kandidater. 
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Arkivref: Atnf/62-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder 

Saksnr: 62-22   Diskusjon PRIDE-MARKERINGER 

Bakgrunn 

Norsk studentorganisasjon har invitert alle medlemslag til å gå i Pride-markeringen i 

Oslo 25.juni, er dette noe Studentparlamentet ønsker? Det skal også være diverse 

markeringer i tiden fremover lokalt i Østfold. Hvordan kan studentparlamentet 

synligjøre seg under disse arrangementene.  

Sak 

Skal studentparlamentet markere Pride? Hvem er med? Hvordan skal vi synliggjøre 

muligheten?  
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EVENTUELT 
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Arkivref: Atnf/63-22    

Innstilling fra: Arbeidsutvalget    

Saksbehandler: Studentleder    

Saksnr: 63-22    DISKUSJON  MØTEEVALUERING 

Bakgrunn 

For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker Arbeidsutvalget at det 

gjennomføres møteevaluering. Møteevalueringen blir holdt med alle møtedeltakerne 

til stede.     

Sak  

Møteevalueringen gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter. Møtets 

deltakere gjøres oppmerksom på å skille sak og person. Hva var bra ved møte, kunne noe 

hvert bedre? 


