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Møtedato: 10.01.2021  Møtested: Digitaltmøte rom på Zoom, grunnet COVID-19  

 

Til stede med stemmerett 

Charis Schille Studentrådsleder, avd. IT 

Mats Herdlevær Engelien Nestleder, avd. IT 

Ina Adele Fiskerstrand  Studentrådsleder, avd. LU 

Simone Anett Berg Eilertsen Nestleder, avd. LU 

Yashar Irandoust Studentrådsleder, avd. ØSS 

Marte Bråteng  Studentrådsleder, avd. IR 

Silje Wold Programtillitsvalgtansvarlig, avd. IR 

Dea Sadiku Studentrådsleder, avd. HV 

Til stede uten stemmerett 

Marte Emilie Skjennem Studentleder 

Kristin Annabella Kristiansen  Nestleder Campus Fredrikstad 

Oliver Lock  Nestleder Utdanningskvalitetsansvarlig  

Observatører: Alle rådsmedlemmer ble oppmuntret til å observere hele det første møte, men kun de som observerte hele møte 
er protokollført 

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

Magnus Eeg (kun under orientering) Leder, Fredrikstad Studentsamfund 

Maria Lehmann Styreleder SiØ/Høgskolestyretrepresentant 

Elise Glad Lien  PR- og rekrutteringsansvarlig, avd.LU 

Katarina Salen Aarseth Programtillitsvalgtansvarlig, avd. ØSS 

Sekretariat 

Elise Ager  Organisasjonskonsulent 

Ordstyrer 

Sarah Lunner Ordstyrer  
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Saksliste    

    

14:30-14:45    01-21  VEDTAK    INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL    
a. Godkjenning av innkalling    
b. Godkjenning av saksliste    
c. Godkjenning av protokoll    

14:45-14:50    02-21 VEDTAK    VALG AV MØTELEDER  og ORDSTYRER  
14:50-15:30   03-21 ORIENTERING    ORIENTERINGER:    

a. Leder orienterer    
b. Arbeidsutvalget orienterer    
c. Studentrådene orienterer    
d. Organisasjonskonsulent orienterer    
e. Læringsmiljøkonsulenten orienterer    
f. Studentsamskipnaden orienterer   
g. Fadderstyret orienterer   
g. Høgskolerepresentantene orienterer    
h. Studentsamfunnene orienterer    
i. Ledelsen orienterer    

15:30-15:45  04-21 VEDTAK   Fadderstyrets stillingsinstruks  

15:45-15:50     Pause  

15:50- 16:00   05-21 ORIENTERING  Workshop Støtvig  
  

16:00-16:20  06-21 DISKUSJON  Parlamentets nye struktur fra 01.08  
16:20- 16:30   07-21 VEDTAK  Vara som fullverdige medlem av råd  

  
16:30- 16:40  08-21 VEDTAK    Møteplan  

16:30- 16:45    Pause  
16:45- 17:15  09-21 DISKUSJON  Arbeidsplan 2021  

  
17:15- 17:20  10-21 ORIENTERING   Studieseminaret  

  
  

17:20- 17:45  11-21 ORIENTERING  
  

  Plan for markedsføring og møteplan.  

17:45-17:50    Pause  
17:50-17:55   12-21 ORIENTERING  

  
OLA-mentorordning  

  
 17:55- 18:05  13-21 VEDTAK   Lokalt arbeidsmiljøutvalg  

  
18:05-18:10   14-21 ORIENTERING  Avdelingsstyret  

  
18:10- 18:25  15-21  VEDTAK  Fullmakter til AU   

  
 18:25- 19:25     EVENTUELT  
19:25-19:30   16-21 DISKUSJON  MØTEKRITIKK  
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Før møte begynner går studentleder grundig gjennom forretningsorden.  

 

 

01-21 INNKALLING, SAKSLISTE OG PROTOKOLL 

 

Innkalling 

Kommer ingen innspill 

Innkalling vedtas som den er.  

 

Saksliste 

Kommer inn en sak til eventuelt fra LU.  

Sakslista vedtas som den er med en eventuelt sak fra LU.  

 

Protokoll  

Godkjenning av protokoll flyttes til februar møte 

 

02-21 VALG AV MØTELEDER OG ORDSTYRER  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtas stemmes over og vedtas.  

Møteleder: Marte Emilie Skjennem Ordstyrer: Sarah Lunner 

 

03-21 ORIENTERINGER:    

 

Studentleder:  

Velger og ikke legge til noe i allerede gitte skriftlige orientering.  

 

Arbeidsutvalget 

 

Nestleder Campus Fredrikstad-  

 

Nestleder Campus Halden, med velferd- og læringsmiljøansvar:  

Velger og ikke legge til noe i allerede gitte skriftlig orientering   

 

Nestleder med utdanningskvalitetsansvar:   

Velger og ikke legge til noe i allerede gitte skriftlig orientering   

 

Organisasjonskonsulenten:  

Velger og ikke legge til noe i allerede gitte skriftlig orientering   

 

LU:  

Rådsleder: Kommet gått i gang på rådsmøte i går, alle tenker likt så langt. Har laget ferdig møteplan. 

Er veldig fornøyd med seminaret så langt.   

 

Nestleder: Enig med Ina. 

 

IR:  

Rådsleder: Er fulltallige nå, har laget masse planer. Skal ha først møte med ledelsen allerede 12 januar.  

 

PTV: Alt bra så langt.  

 

ØSS:  

Rådsleder: rådene har gått gjennom det de skal ha gjort på avspark.  
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Nestleder: ingenting å legge til.  

 

HV:  

Rådsleder: lagt budsjett. Prøver å rekruttere til fadderstyret 2021.  

 

IT:  

Rådsleder: I går gikk de gjennom sakslisten, jobbet mye med hjertesakene- men skal jobbe videre med 

dette. 

 

Nestleder: De har fått ny PTV ansvarlig det er Vadim.  

 

Studentsamskipnaden:  

Styreleder introduserer seg kort og informerer om arbeidet til SiØ og sammensetningen i styret.   

SiØ jobber blant annet med: 
- Oppføring av nye boliger på Remmen 
- Samarbeid med studentorganene 
- Følge opp brevet fra KD ang. Studenter under koronapandemien 
-Bidra til en god studiestart i januar i samarbeid med HiØ og SpiØ .  
 

Høgskolestyrerepresentantene:  

Innleder kort med å fortelle om høgskolestyret.  

Prosess fra å gå fra å ha valgt rektor til enhetligledelse   

Campusplanutvikling   

 

Læringsmiljøkonsulenten:  

Er ikke tilstede.  

 

Studentsamfunnene:  

 

FSS:  

Hadde første styremøte torsdag 7 januar. FSS kommer til å prøve å få til quiz annen hver uke, den vil 

være digital først og frem, og første er allerede 13 januar. Tenker å ta kontakt med andre 

studentsamfunn for å få inspirasjon til hva de kan finne på i disse tider.  

 

HSS:  

Ny leder Magnus presenterer seg. HSS vil også jobbe med å få på plass quiz, førsteomgang digital 

quiz. HSS er godt fornøyd med ny opprettet «Tur-gruppe».   

 

Ledelsen:  

Ingen fra ledelsen er tilstede. Orientering via gårsdagens presentasjon. 

 

04-21 FADDERSTYRETS STILLINGSINSTRUKS 

Saksbehandler innleder saken kort, med en status.  

Pga. COVID-19 ser man behov for en nestleder pr campus, dette krever en endring i stillingsinstruks.  

Det åpnes for diskusjon, ingen tegner seg.  

 

De går til avstemming.  

Stemmingen foregår i nettskjema. Oliver deler skjem for å vise resultat.  

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak vedtas.  

 

05-21 WORKSHOP STØTVIG 

Studentleder orienterer.  
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Har noen matallergier eller hvis det er noen likevel ikke skal overnatte skal dette meldes fra om til:  

orgkonsulent@hiof.no   

 

06-21 PARLAMENTETS NYE STRUKTUR FRA 01.08.2021 

Studentleder innleder saken kort, og deler videre skjerm for å presentere 3 ulike strukturene, som 

parlamentet som satt før jul har diskutert.  

Det åpnes for diskusjon.  

 

LU: er enig i modell 3 

ØSS: liker modell 2 og 3. Mener det er problematisk med at rådet blir fordelt på 2 campus, mulig det 

burde vært en nestleder pr campus. Ønsker at flere burde honoreres, PTV for større ansvar.  

 

Studentleder informerer om at det pr nå ikke er flere som kan få honorar, da det er søkt via 

budsjettforhandlinger som gjøres hvert år i november og innvilget honorar til to pr råd. Nye 

forhandlinger om dette må gjøres av SpiØ på vårsemesteret og komme med i innspill til budsjett 2021. 

 

IR: Foretrekker modell nr. 2 

 

IT: Mener modell 1 utgår, men at de heller mot modell 2 eller 3.  

 

Studentleder stiller parlamentet spørsmål om hva parlamentet mener om de tenkte funksjonene i rådet.  

 

ØSS: Mener det er problematisk med råd fordelt på to campus.  

 

IT: Bekymret for om alle instituttene får bra nok representasjon. Viktig at instituttene blir representert. 

ØSS: Nestleder kan mulig få dette ansvaret?  

 

Studentleder sier at det er et fjerde forslag, med hovedprogramtillitsvalgtansvarlig pr institutt, men at 

representasjon  alltid vil komme an på hvem som stiller til valg og hva de studerer.   

 

IR: Mulig to nestleder i stedet for to PTVansvarlige  

 

IT: En hovedprogramtillitsvalgtansvarlig pr institutt da har man lettere kontakt med instituttene, uten 

at det blir så stort råd.  

 

ØSS: PR- og rekrutteringsansvarlig, burde mulig være to stk. pr instituttråd, så de kan sparre sammen.  

 

IT: Det blir veldig mye å rekruttere inn til.  

 

IR: Viktig med godt samarbeid i rådet, da kan de bistå hverandre tett, fremfor at det skal være flere 

PR- og rekrutteringsansvarlig  

 

Studentleder oppsummerer, uenighet om funksjoner i råd, og hvilken modell. Det vil bli en work-shop, 

der sittende råd kan få jobbet ordentlig med dette.  

 

07-21 VARA SOM FULLVERDIGE AV RÅD 

Sak ble behandlet i går 

mailto:orgkonsulent@hiof.no
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Nytt forslag til vedtak fra studentleder:  

Endringene som ble gjort i rådene 09.01. med nye endringer 10.01 føyes til i protokollen.  

 

Det stemmes over vedtaket med håndsopprekning.  

Nytt forslag til vedtak vedtas.  

 

08-21 MØTEPLAN 

Studentleder orienterer om saken.  

Møte i juni vil bli enten den 4 eller 11 juni, og vil avklares når vi vet mer om vitnemålsseremonier. 

Settes møte til 11 juni vil man eventuelt ha en uke lenger å rekruttere på.   

 

Det stemmes ved håndsopprekning.  

Forslag til vedtak er at møteplan med dato som ikke er endelig satt i juni vedtas  

Møteplan for våren 2021 vedtas  

 

09-21 ARBEIDSPLAN 2021 

Saksbehandler innleder saken kort. Åpner innspill, foreløpig tenkte arbeidsplan presenteres veldig 

kort, parlamentet bekrefter at de ikke trenger en detaljert gjennomgang.  

 

IT: Prøve å få til hygieneprodukter på kvinnetoaletter. Jobbe for forutsigbare eksamenstider. 

Oppmuntre emne ansvarlig til å se på andre vurderingsformer enn 4 timers eksamen, der det er mulig.  

Kompetansekrav ved ansettelser av forelesere.  

 

ØSS: Podcastrom, internasjonal kommunikasjon, Adobe-program dyrt. Samle relevant informasjon for 

avdelingene på infoskjermene på campus. 

 

Saksbehandler legger til at det må være saker på arbeidsplanen som gagner alle studentene ved 

høyskolen..  

 

Ber om at innspill til plan sendes til studentleder (studentleder@hiof.no) eller saksbehandler Nestleder 

Campus Halden (sarah.n.lunner@hiof.no) på epost.  

 

IR legger på tampen til at de ser for seg å ha et felles fysisk arrangement ute, «påske kos», har allerede 

dialog med FSS og HV rådet om dette. Legger til at dette også kunne la seg gjennomføre i Halden.  

 

10-21 STUDIESEMINARET  

Saksbehandler orienterer om at bakgrunnen for at studieseminaret nå utsettes er COVID-19.  

Håper å få satt en ny dato.  

 

11-21 PLAN FOR MARKEDSFØRING OG MØTEPLAN 

Saksbehandler orienterer, kort og gir ordet til første råd:  

 

IT:  

Møteplan: skal ha møtene torsdagene før parlamentsmøte, og torsdagen før der igjen 

programtillitsvalgtsmøte.  

 

Markedsføringsplan: Tenkt å bruke sosiale medier, noen i rådene har fått ansvar for å lage en plakat til 

konkurransen for de logoene.  
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HV:  

Møteplan: tillitsvalgtmøte om 2 uker, dette for å få en oversikt. To ukers mellomrom mellom 

rådsmøtene.  

 

Markedsføringsplan: Poste før hvert parlamentsmøte, rådsmøte og programtillitsvalgtmøte. Har valgt 

Instagram som hovedplattform.  

 

IR:  

Møteplan: Rådsmøte 1 uke før parlamentsmøte og programtillitsvalgtmøte 1 uke før der igjen.  

 

Markedsføringsplan: Vil i førsteomgang rekruttere resterende programtillitsvalgte.  

 

ØSS:  

Programtillitsvalgtmøte 1 uke før parlamentsmøte. De har gitt beskjed til ledelsen hvem de nye i 

rådene er. Usikker enda på når rådsmøtene vil være, men uken før parlamentsmøte.  

 

LU:  

Markedsføringsplan: Vil bruke sosiale medier mye. Vil få til en digital klassevandring.  

 

Rådsmøte, uken før parlamentsmøte og programtillitsvalgtmøte uken før der.  

 

IT: legger til at de skal kontakte læringsassistener for å få dem til å informere om studentparlamentet.  

 

12-21 PLAN FOR OLA-MENTORDNING  

Studentleder orienterer om saken og oppfordrer til å dele informasjon for å få flere til å søke. Frist for 

å søke er fredag 15.01 

 

13-21 LOKALT ARBEIDSMILJØUTVALG 

Saksbehandler orienterer i saken.  

Hvem vil sitte i LAMU fra hvert campus? Det åpnes for diskusjon. 

Det trenges en representant fra Halden og en fra Fredrikstad.   

 

Forslag om å flytte vedtak til møte i februar 

Forslag til vedtaks stemmes over: Parlamentet velger å utsette 13-21 til parlamentsmøte som blir 

avholdt i februar. 

Forslag vedtas.  

 

14-21 AVDELINGSSTYRET 

Saksbehandler orienterer i saken.  

 

15-21 FULLMAKTER TIL AU 

Studentleder presenter bakgrunn og sak for saken.  

 

Opprinnelige forslag til vedtak  (nye forslag lenger ned) 
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A) A) Arbeidsutvalget får fullmakt til å supplere inn studentrepresentanter til ulike styrer, råd, utvalg 

og ad-hoc.  

 B) Arbeidsutvalget får fullmakt til å hente inn eksterne aktører til arrangementer som ikke er planlagt 

gjennomført sammen med studentrådene.   

C) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette ned markedsføringsstrategier.   

D) Arbeidsutvalget får fullmakt til å poste informasjon på sosiale medier.   

E) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette i gang konkurranser for studentene ved HiØ.  

 F) Arbeidsutvalget får fullmakt til å velge premier til nevnte konkurranser.   

G) Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjøre språklige endringer i styringsdokumenter og gi 

studentparlamentet en orientering i etterkant.   

H) Arbeidsutvalget får fullmakt til å omdisponere roller innad i arbeidsutvalget, med unntak av 

studentleder.  

 I) Arbeidsutvalget får fullmakt til å samarbeide med linjeforeninger om å gjennomføre arrangement 

som ikke er av stor økonomisk art.  

 J) Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjøre om arrangementer skal gjennomføres fysisk eller digitalt i 

forhold til gjeldene restriksjoner og tiltak.  

 K) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette datoer for eventuelle workshoper.   

L) Arbeidsutvalget får fullmakt til å nedsette eventuelle arbeidsgrupper utenom 

studentparlamentsmøter der det er nødvendig.  

 

 

Diskuterer A)  

Studentleder presiserer at det i A, er snakk om underutvalg.  

 

Innspill fra ØSS om at Katarina må få stemmerett i saken, og ut resten av møte – det stemmes over og 

vedtas.  

 

Kommentar fra Mats IT, om at slik man forstår A, så gjelder det kun supplering. 

Studentleder presiserer at det gjelder innsettelse av representanter i underutvalg og ad-hoc, ikke 

eksisterende styrer, råd og utvalg. Altså ikke kun supplering.  

 

Innspill fra IT om at vedtak slik det står er for bredt.  

Studentleder utarbeider et nytt forslag til vedtak på A.  

 

A)  AU får fullmakt til å innsette studentrepresentanter i underutvalg og ad hoc frem til neste 

valgprosess i mai/juni og plikter å holde studentrådene involvert i arbeidet 

 

Studentleder ønsker videre andre kommentarer til de andre vedtakene 

 

IT: C, bør gå via parlamentet, lage planer sammen. 

 

ØSS- er enig med IT, ønsker også at C skal gå via parlamentet.  

 

IT: har spørsmål til D, kan ikke AU allerede gjøre det.  

 

Studentleder sier at det er krevende med COVID-19 som gjør at ting som skjer raskt ikke kan 

diskuteres slik det pleier, gjelder C og D.  
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IT: etterlyser noe konkretisering av tidsperspektiv når det er så bredt.  

 

Studentleder legger til at de kan inndras, og at de er kortsiktig. De vil ikke være gjeldende når 

nåværende AU fratrer.  

 

Studentleder sier at det vil sendes ut ukesbrev til parlamentet hver søndag med informasjon, om AU 

sitt arbeid OSV.  

 

IT: Innspill til vedtak G, ønsker språklige skal endres til redaksjonelle endringer.  

 

IT: sier at hvis ikke vedtakene blir bedre ordlagt har de diskutert at vedtakene burde forkastes.   

 

Parlamentet går videre til å avlegge stemme i nettskjema på følgende endrede vedtak, alle vedtak 

stemmes over i et og samme skjema. Parlamentet går til avstemming.  

 

A) AU får fullmakt til å innsette studentrepresentanter i underutvalg og ad hoc frem til neste 

valgprosess i mai/juni og plikter å holde studentrådene involvert i arbeidet. Vedtatt 

B) Arbeidsutvalget for fullmakt til å hente inn eksterne aktører til arrangementer som ikke  er planlagt 

gjennomført sammen med studentrådene. Vedtatt 

C) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette ned markedsføringsstrategier, hvorav de plikter til å 

inkludere samtlige råd i parlamentet. Vedtatt 

C2) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette ned markedsføringsstrategier. Forslaget falt, fordi C ble 

vedtatt 

D) Arbeidsutvalget får fullmakt til å poste informasjon på sosiale medier, hvorav de plikter til å 

inkludere samtlige råd i parlamentet. Vedtatt  

E) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette i gang konkurranser for studenter ved HiØ. Vedtatt 

F) Arbeidsutvalget får fullmakt til å velge premier til nevnte konkurranser. Vedtatt 

G) Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i styringsdokumenter og gi 

studentparlamentet en orientering i etterkant, hvorav de plikter til å inkludere samtlige råd i 

parlamentet. Vedtas ikke 

H) Arbeidsutvalget får fullmakt til å omdisponere roller innad i arbeidsutvalget, med unntak av 

studentleder. Vedtatt 

I) Arbeidsutvalget får fullmakt til å samarbeide med linjeforeninger om å gjennomføre arrangement 

som ikke er av stor økonomisk art. Vedtatt 

J) Arbeidsutvalget får fullmakt til å avgjøre om arrangementer skal gjennomføres fysisk eller digitalt i 

forhold til gjeldene restriksjoner og tiltak. Vedtatt  

K) Arbeidsutvalget får fullmakt til å sette datoer for eventuelle workshoper. Vedtatt 

L) Arbeidsutvalget får fullmakt til å nedsette eventuelle arbeidsgrupper utenom 

studentparlamentsmøter der det er nødvendig. Vedtatt  

 

Eventueltsak:  

 

LU:  

Fått en epost fra et kull om at de er bekymret for å gå ut i praksis grunnet Corona. Klassen har stemt 

18 mot 17.  

Det gjelder praksis i 4 uker.  

Kommer en oppdatering i saken. 18 vil ikke ut i praksis, 3 er komfortable med praksis, 17 vil heller 

splittes enn å måtte ta året om igjen.  
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Blir man smittet underveis i praksis bør det være noen rutine.  

De har allerede mistet noen flere dager praksis i høst, og de har fått beskjed om at mister de mer så må 

de ta fjerde året om igjen.  

 

Studentleder anbefaler rådet og ta en prat med Åsa (HMS-ansvarlig ved HiØ) og videre med NSO 

Jonas.  

 

Spørsmål fra IT: om mulighet for å få flere praksisdager, og om praksisen kan flyttes?   

 

Styreleder i SiØ har bedt om ordet, parlamentet innvilger henne talerett, med en rask avstemming.   

Hun informerer om at det finnes en midlertidig forskrift som gir unntak for praksis nå i COVID-19, 

ingen i sektoren har valgt å bruke den.  

 

16-21 MØTEKRITIKK  

Takk til alle som har bidratt til dette første møte.  

Bra møte, litt ensomt å være alene fra HV under møte. Er fornøyd med dagen i dag.  

Gode diskusjoner, det er fint å være i parlamentsmøte igjen.  

Synes parlamentsmøte har vært effektivt, gleder seg til videre samarbeid.  

Nyttig og veldig lærerikt.  

Godt første møte, tusen takk.  

Flott med nye og gamle fjes, fint at noen tørr og utfordre utdanningene litt, og det har vært et fint 

avspark.  

Takk for en fin helg.  

Org.kons sier at det er fint at endringer i vedtak kan tas med teskje, modig av noen å utfordre. Ros til 

kollegaer i AU for bra avspark.  

Studentleder takker for et fint møte, og synes det er bra at rådene utfordrer AU sine forslag til vedtak.   

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/

