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Møtedato: 24.02.2022 Møtested:   Fredrikstad, H-113  
      

Arkivref: Atnf/  25-22   
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder      
Saksnr:  25-22  VEDTAK      Godkjenninger      

      

Godkjenning av innkallinger      
      
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      

25-22 VEDTAK      INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL      

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

15:20-
15:25      

26-22 VEDTAK      VALG AV MØTELEDER  OG ORDSTYRER   

15:25 – 
15:40   

27-22 
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. Broen Studentavis orienterer   

J. Studentsamfunnene orienterer      
K.  Læringsmiljøkonsulenten orienterer   
L. Ledelsen orienterer      

15:40-
16:05  

28-22  VEDTAK  Skal SpiØ og HiØ være medlemslag i NSO  

16:05-
16:20  

29-22 - 
DISKUSJON  

Arbeidsgruppe for arrangementer  

16:20 –
16:50   

PAUSE    MIDDAG  

16:50  17:0
5  

30-22 
 ORIENTERING  

Valgkomite til styrer, råd og utvalg  

17:05 – 
17:25  

31-22  - 
DISKUSJON  

Studentfrivilligheten i Fredrikstad og Halden  

17:25-
17:40  

32-22 - 
DISKUSJON  

Observatører med kamera av  

17:40-
18:00  

PAUSE      

18:00-
18:20  

33-22 
ORIENTERING  

 Møblering i Halden og Fredrikstad  
  

18:20-
18:40  

34-22 - 
DISKUSJON  

B-SAK  

18:40-
19:00  

35-22 - 
DISKUSJON  

Toaletter på HIØ  

19:00-
19:20  

PAUSE      

19:20 -
19:40  

36-22 - VEDTAK  Dekt kjøring ved kontortid  

19:40 – 
19:55  

37-22 - VEDTAK  Bestille prøveklær  

19:55-
20:15  

38-22 - 
DISKUSJON  

Funksjonsbeskrivelse av UKÆ-leder  

      EVENTUELT   
   39-22 

DISKUSJON   
MØTEEVALUERING  
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Arkivref: Atnf/26-22     
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder      
Saksnr: 26-22  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 Christine Ruud som 
ordstyrer.      
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Arkivref: Atnf/27-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder      
Saksnr: 27-22  Orientering      ORIENTERINGER     

      

 Leder:    
• Deltatt på Kick start møter hver uke ( Dette er ukentlige møter med AU og rådslederne blir 
invitert)  

• Møter med studentombud  

• Tillitsvalgtsmøte IIØ  

• Seksjonsmøte med Marked og kommunikasjon  

• Møte med kommunen om nettsider  

• Mange ukÆ møter med kommunen, næringsliv og samfunnene  

• NSO medlemslagsmøter  

• Ledersamling med NSO  

• Møte om Vrimeområdet  

• Møte om detalj budsjett SPIØ  

• Evalueringsmøte om Korona pandemi   

• Gjennomføring av Studieseminar  

• Møte med arrangører i Halden Kommune, frokostmøte  

• Møte med FSS hilste på ny leder.   

• Møte med superfadder  

• Møte med biblioteket om UKÆ  

• Møte om mangfoldsuka, med Elin og Kristin.   

• Møte med det norske blåseensablet om studentrabatt på sine arrangementer i Fredrikstad og 
Halden  

• Møte med vannvogna  

• Studentleders brunsjmøte  

• Møte med HSS om UKÆ  

• Møte med hjemjobbhjem  

• Møte med studentlederne i Viken om å skrive et felles lesebrev om Viken oppløsningen, og 
utfordringene med kollektivtransporten  

•  Formelt fagligledermøte  

• Samarbeidsmøte SiØ  

• Møte med rektor  

• Hjulpet og veiledet studenter i enkeltsaker  

   
Arbeidsutvalget:   
Nestleder:      

• Jobbet med mangfoldsuka  
• Studiebarometeret  
• Nokut-frokostmøte  
• Hatt tett kontakt med Sarah angående saker  
• UKU-møte + forberedelser til UKU-møte  
• Ryddet og vasket kontoret i Halden  
• Møte med leder for tilretteleggingsgruppa  
• Studieseminar  
   

    Velferd og læringsmiljøansvarlig:      
     

•   LMU har vedtatt sin støtte til saken om overgangsfelt i Halden  

• Offisiell utdeling av læringsmiljøprisen  
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• Ny fast studentrepresentant i LMU  

• LMU har mottatt orientering angående status SiØ's spis  

• Skal ha dialogmøte i LMU  

• 3 uker med praksis  

• Møte med HSS angående UKÆ  

• Studieseminar  

• Møte i samhandlingsgruppen  

  

Rekrutteringsansvarlig:   
  

• Karantene 1 uke + Isolasjon 1 uke gjør at jeg ikke har fått gjort så mye  
• Planlegging og utføring av Fadderstyreopplæring  
• Hjulpet med Ukæ planlegging  
• Studieseminaret med teknisk ansvar.  
• Samarbeidsmøte SiØ  

     
Organisasjonskonsulent:  
Møte med studentombud *2  
Deltatt på tillitsvalgtsmøte til IIØ 
Deltatt på mange møter med arbeidsgruppen til UKÆ 
Alt av innkjøp og matbestilling studieseminar 
Dialog med to av foredragsholderne til studieseminar 
Møte med superfadder 
Møte om hjemjobbhjem  
På begyntarbeid med innhenting av tilbud på profileringsprodukter 
Bidratt under opplæring av nytt fadderstyret i to deler 
Hatt økonomiopplæring med fadderstyret (leder og nestleder) 
Innkjøp av kake til begge kakedager 
Arbeid med nettsider, og rådenes side.  
Oppsett av alt av billettsalg i forbindelse med UKÆ, gjennom deltaker.no og oppdateringer der når det 
har vært nødvendig.  
Arbeid med risikoanalyse studieseminar 
Møte i samhandlingsgruppen 
Deltatt Workshop søndag 20 feb    
Mye arbeid med karrieredagene til Fakultet for IIØ (15 og 16 mars) 
Kick-start møter med råd og AU hver mandag siden forrige parlamentsmøte 
Deltatt på Studieseminaret  
Deltatt på et status møte om Korona  
Bistått fadderstyret vedrørende spons de har fått hentet inn. 
AU-møte 

Deltatt i møte der detaljbudsjett for Studentparlamentet 2022 ble satt opp.    
  

Studentrådene orienterer.      
Fadderstyret orienterer.      
Studentsamskipnaden orienterer.      
Høgskolerepresentanter orienterer.    
Studentsamfunnene orienterer     
Studentavisen Broen     
Læringsmiljøkonsulent orienterer.      
Ledelsen orienterer.      
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Arkivref: Atnf/28-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:  Studentleder og rekrutteringsansvarlig  
Saksnr: 28-22     VEDTAK  Skal SpiØ og HiØ være medlemslag i NSO  
      
Bakgrunn     
Alle studenter ved Høgskolen i Østfold er med i norsk studentorganisasjon. Norsk 
studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike 
studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer 
om lag 240 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser 
og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant 
studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.  
 
Sak      
Det har blitt fremmet ønske om at det diskuteres i studentparlamentet hvorvidt HiØ skal være 
medlemslag i NSO. Det er fordeler og ulemper ved å være et medlemslag, og dette er en sak 
arbeidsutvalget ønsker at skal bli diskutert godt i studentparlamentet. Saken i sin helhet vil bli 
lagt frem på parlamentsmøtet, arbeidsutvalget ønsker også at dette er noe som blir diskutert 
godt i tiden i forveien av møtet.   
Hva får vi igjen for å være medlemslag? Hva er vår reelle medvirkning i NSO?  
Hva er konsekvensen av ikke være medlem av NSO.    
  

   
Forslag til vedtak:    
 A) Studentparlamentet melder seg ut av norsk studentorganisasjon?   
B) Studentparlamentet sender inn endringsforslag til NSO   
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Arkivref: Atnf/29-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder og rekrutteringsansvarlig  
Saksnr: 29-22      DISKUSJON   Arbeidsgruppe til arrangementer  
      
Bakgrunn      
Det har blitt avholdt en intern workshop i studentparlamentet den 20.02, der man sammen 
skal komme frem til hva man skal gjøre på arrangementene til studentparlamentet fremover. 
Det skal bli avholdt:   

• Mangfoldsuke (4-9 april)   
• Kick-of for faddere før sommeren   

Dette er arrangementer som krever planlegging, og med et godt samarbeid vil 
arrangementene bli mye bedre.   
  

     
Sak      
Hvem fra studentparlamentet ønsker å sitte i en slik arbeidsgruppe, det er også mulig for 
andre studenter utenfor rådene og melde seg. Dette må meldes inn på 
studentparlamentsmøte 24.februar.   
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Arkivref: Atnf/30-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:  Velferd-og læringsmiljøansvarlig  
Saksnr: 30-22    ORIENTERING  Valgkomite til styrer, råd og utvalg  
      
Bakgrunn      
Hvert år skal studentparlamentet rekruttere inn til diverse styrer, råd og utvalg. Derfor trenger 
studentparlamentet bistand fra studentrådene til å sitte i en valgkomite, det skal også 
markedsføres slik at eksterne studenter utenfor studentparlamentet kan bli med i komiteen. 
Studentleder vil orientere om hva rollen til komiteen innebærer på studentparlamentsmøte i 
februar.   
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Arkivref: Atnf/31-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder   
Saksnr: 31-22     DISKUSJON   Studentfrivillighetens i Halden og Fredrikstad  
      
Bakgrunn .    
Høgskolen i Østfold har mange diverse styrer, råd og utvalg, samt studentsamfunnene og 
linjerforeningene. Studentparlamentet og disse gjør mye av det samme, og arbeidsutvalget 
ønsker tettere dialog og samarbeid. Det er også ønskelig og samarbeide mer med fagskolen 
i Viken avdeling Fredrikstad. Koronapandemien har rammet studentfrivilligheten kraftig, nå er 
det på tide at vi får den opp og frem igjen.   
  
   
Sak     
Arbeidsutvalget ønsker at dette er en sak som diskuteres. Noe av det som studentrådene 
kan ta utgangspunkt i er:   

• Hvordan få frem fra studentfrivilligheten gjør?   
• Hvordan nå ut til studentene? Hvilken plattform skal vi bruke?   
• Hva slags samarbeid ønsker man med de andre studentorganisasjonene?   
• Hva kan studentparlamentet og andre gjøre i felleskap?   
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Arkivref: Atnf/32-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:   Nestleder  
Saksnr: 32-22       DISKUSJON   Observatør med kamera av  
      
Bakgrunn      
På digitale møter velger mange og ha avslått kamere, dette opplevde studentparlamentet på 
det digitale studentparlamentsmøte. Arbeidsutvalget ønsker at studentparlamentet skal 
diskutere dette om hvordan retningslinjer som studentparlamentet skal ha på sine møter.   
  
Sak   
Studentparlamentet diskuterer om det er greit at observatører har på kamera eller ikke, hva 
vil dette si for møtekultur? Det er også viktig og diskutere hvilke konsekvenser det eventuelt 
kan få for parlamentet på sikt.   
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Arkivref: Atnf/33-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:    Studentleder  
Saksnr: 33-22     ORIENTERING    Møblering i Halden og Fredrikstad  

     
      
Bakgrunn      
 Studentleder viser tegninger og orienterer om spennende nytt på parlamentsmøtet.   
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Arkivref: Atnf/34-22     
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:   Arbeidsutvalget  
Saksnr: 34-22      DISKUSJON  B-SAK  
      
Bakgrunn      
 Denne saken er lukket, og det vil si det kun er medlemmer i studentparlament, 
arbeidsutvalg, organisasjonskonsulent og representant fra ledelsen som kan være til stede 
når saken legges frem.   
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Arkivref: Atnf/35-22     
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler: Studentleder og velferd-og læringsmiljøansvarlig  
Saksnr: 35-22       DISKUSJON    Toaletter på HIØ  
      
Bakgrunn      
Det er fremmet ønske om kjønnsnøytrale toaletter, samt universelt utformet toalett fremfor 
HC-doer med en rullestol. På Høgskolen i Østfold er det en mangfoldig studentgruppe.  
  
Sak:   
Arbeidsutvalget ønsker at dette diskuteres hvordan skal bli løst på best mulig måte?   
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Arkivref: Atnf/36-22      
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:  Studentleder  
Saksnr: 36-22      VEDTAK   Dekt kjøring ved Kontortid  
      
Bakgrunn      
Det er fremmet ønske om å diskutere dette i studentparlamentet fra studentrådsmedlemmer. 
Det er fastsatt kontortid minimum 1 gang i uken på studiestedet fakultetet tilhører. Det vil si 
IIØ har kontortid på begge studiesteder, LUSP har i Halden og HVO har i Fredrikstad. Noen 
rådsmedlemmer reiser på campus kun for kontortiden sin skyld, diskusjonen vil gå ut på hvor 
vidt man skal dekke kostnadene til kjøring for disse.   
  

 Sak:    
Det må diskuteres hvorvidt pengene skal gå fra studentparlamentets budsjett eller fra 
studentrådenes økonomi? Hvorfor skal studentparlamentet dekke kjøring? Hvorfor ikke?   
Vedtar rådet slik kjøring skal hvert utlegg godkjennes av rådsleder, studentleder og 
Organisasjonskonsulent  
  
   
Forslag til vedtak   
A) Studentrådene dekker kjøring fra sin egen økonomi  
B) Studentparlamentet dekker kjøring  
C) Kjøring til kontortid dekkes ikke.   
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Arkivref: Atnf/37-22     
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:   Rekrutteringsansvarlig  
Saksnr: 37-22        VEDTAK  Bestille prøveklær  
      
Bakgrunn      
Arbeidsutvalget opplever at flere er misfornøyde med rådsklær og at de er i feil størrelse, 
dette er noe arbeidsutvalget ønsker at skal forhindres på sikt. Derfor forslår arbeidsutvalget 
og kjøpe inn prøve-gensere i diverse størrelser, slik at man kan vite hvilke størrelser som 
skal bestilles.   
  

Sak      
 Hva ønsker rådene?   
   
Forslag til vedtak   
A) Det bestilles prøveklær  
B) Det bestilles ikke prøveklær  
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Arkivref: Atnf/38-22     
Innstilling fra: Arbeidsutvalget      
Saksbehandler:   Studentleder  
Saksnr: 38-22       DISKUSJON  Funksjonsbeskrivelse av UKÆ-leder  
      
Bakgrunn  
Det er ønskelig at UKÆ skal bli et årlig arrangement både i Fredrikstad og Halden. Per nå er 
det studentleder og HSS-leder som har holdt i prosjektet, dette er krevende arbeid. 
Arbeidsutvalget anbefaler at det opprettes en ny rolle som er under SpiØ, ukæ-leder, men 
som jobber tett med studentparlamentet, samfunnene og fagskolen.       
   
Sak      
Det må utarbeides en funksjonsbeskrivelse til UKÆ-leder, på møtet skal rådene stille med 
minst 1 person som kan sitte i en arbeidsgruppe med studentleder og representanter fra 
samfundene.   
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EVENTUELT     
  



                                                                                           SAKSPAPIRER 

18 
 

    

Arkivref: Atnf/39-22    
Innstilling fra: Arbeidsutvalget     
Saksbehandler:   Studentleder  
Saksnr: 39-22     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?   
  

   
  
 


